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The end-goal was the creation of a performance management system for a municipal-owned waste 
management and circular economy organization. The system to be developed are intended to be used 
as a management tool for the management, guidance, and development of the company. The study 
was limited to companies wholly owned by the municipalities. 

The research examined the strategic goals, success factors and special features of companies from the 
perspective of performance management through interviews with the company’s management. Based 
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1 JOHDANTO 
 

Luvussa esitellään ensin tutkimuksen tausta sekä sen tavoitteet ja rajaukset. Tämän jälkeen käydään läpi 

yleisesti tutkimusmetodologiaa ja esitellään työn metodologiset valinnat sekä kuvataan tutkimuksen rakenne. 

 

1.1 Tausta 

Kiertotalous on noussut tällä vuosituhannella merkittäväksi liiketoiminta-alueeksi niin Suomessa kuin myös 

muualla maailmassa. Kiertotalous on liiketoiminta-alueena hyvin laaja käsittäen mm. erilaisten digitaalisten 

palveluiden tarjoamisen materiaalien tehokkaammaksi käyttämiseksi, uusiutuvien polttoaineiden kehittämisen 

ja monia muita malleja, joilla edistetään ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä (mm. Seppälä & 

kumpp. 2016). 

Yksi perinteisimmistä kiertotalouden osa-alueista on jätehuolto, jolla osa-alueella toimii Suomessa lukuisia 

yksityisiä ja julkisomisteisia yrityksiä. Suomessa jätelaki (Jätelaki 712/2021, §32) asettaa kunnille 

velvollisuuksia laissa määriteltyjen jätelajien keräämisestä ja kierrätyksen edistämisestä alueellaan. Monet 

kunnat ovat siirtäneet lakisääteisiä jätehuoltoon liittyviä tehtäviään alueellisten kuntaomisteisten yhtiöiden 

hoidettavaksi ja nämä yhtiöt siirtävät toiminnastaan aiheutuvat kustannukset jätehuoltopalveluita käyttävien 

kuntalaisten maksettaviksi. 

Yleisesti voidaan sanoa, että yritysten, mutta myös julkisen sektorin, tulee jatkuvasti pyrkiä kehittämään ja 

tehostamaan toimintansa sekä kyetä vastaamaan niiden toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Tämä 

pätee myös kuntaomisteisiin jätehuolto- ja kiertotalousyhtiöihin. Kuntalaisten näkökulmasta, ja 

yhteiskunnallisesti laajemminkin, on tärkeää, että näitä yhtiöitä johdetaan hyvin. Hyvän ja tavoitteellisen 

johtamisen kautta ne voivat saavuttaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa, tarjoten kuntalaisille edullista 

ja laadukasta palvelua varmistaen samalla jätemateriaalien korkeaan kierrätysasteen. 

Suorituskyvyn johtamis- ja mittausjärjestelmät tarjoavat yrityksille ja muille organisaatioille ratkaisuita niiden 

johtamiseen ja niillä on Saaren (2006, 34) mukaan tarkoitus korvata perinteinen intuitioon perustuva 

johtaminen tieteellisellä lähestymistavalla. Yrityksen toiminnan perusta on yrityksen visio ja sen 

saavuttamiseen tähtäävä strategia. Suorituskyvyn johtamista kehittäessään yrityksen tulee selkeyttää visiotaan 

ja tavoitteitaan sekä tunnistaa niiden saavuttamisen kannalta oleelliset menestystekijät ja niiden väliset syy-

seuraussuhteet.  

Menestyäkseen ja pystyäkseen kohdentamaan resurssejaan oikeisiin asioihin sekä kehittääkseen toimintaansa 

on yrityksen saatava jatkuvasti tietoa toimintansa eri osa-alueilta (Ukko, Karhu & kumpp. 2007, 10). Lisäksi 

yrityksen johdolla tulee olla informaatiota toimintaympäristönsä ja sidosryhmiensä tilasta sekä niissä 

tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Johtamisen välineeksi laadittavan 

suorituskykymittariston avulla yrityksen johto saa tietoa onnistumisista, mutta myös korjausliikkeitä vaativista 

asioista ja voi näin ohjata yrityksen toimintaa kohti asetettuja tavoitteita. 
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Suomi, kuten valtaosa muistakin maailman maista, on käytännössä vielä kaukana kiertotalouden tavoitteista. 

Saatavilla olevien materiaalien käyttöä ja materiaalien kierrätysastetta kuvaavien indikaattorien perusteella 

Suomi on kiertotaloudessa monia EU:n maita jäljessä, sijoilla 12–28 indikaattorista riippuen. (Valtioneuvosto 

2021, 30-31). Valtioneuvoston (2021, 30) mukaan kiertotaloudelle ei ole vielä kehitetty hyviä, 

kokonaisvaltaisia mittareita. Jätehuolto on keskeinen osa kiertotaloustoimialaa ja tässä tutkimuksessa tehtävän 

kuntaomisteisille jätehuolto- ja kiertotalousorganisaatiolle soveltuvan suorituskyvyn johtamisen mittariston 

voidaan katsoa olevan osaltaan yksi askel Suomen kiertotalouden kehittämisessä. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Tämän työn tavoitteena on suorituskyvyn johtamisen mittariston rakentaminen kuntaomisteiselle jätehuolto- 

ja kiertotalousorganisaatiolle. Laadittavan mittariston on tarkoitus toimia johdon työkaluna koko yrityksen 

johtamisessa, ohjaamisessa ja kehittämisessä. Tarkoituksena on luoda tehtävien haastatteluiden pohjalta case-

yrityksen kanssa yritystasoinen suorituskyvyn johtamisen mittaristo, joka on sovellettavissa tarvittavin 

yrityskohtaisin muutoksin myös muihin saman toimialan kuntaomisteisiin yrityksiin.  

Tutkimusongelmaksi asetetaan ”Millainen tulisi olla kuntaomisteisen jätehuolto- ja kiertotalousorganisaation 

suorituskykymittaristo?” Tähän tutkimusongelmaan vastataan seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 

1. Mitkä ovat kuntaomisteisten jätehuolto- ja kiertotalousorganisaatioiden toiminnan suorituskyvyn 

mittaamiseen liittyvät ominaispiirteet ja haasteet? 

2. Millä seikoilla katsotaan olevan kuntaomisteisten jätehuolto- ja kiertotalousorganisaatioiden 

menestymiseen ja suorituskykyyn suuri vaikutus ja mitä niiden toiminnasta tulisi seurata? 

3. Miten rakennetaan suoristuskyvyn mittausjärjestelmä kuntaomisteiselle jätehuolto- ja 

kiertotalousorganisaatiolle? 

Työ rajataan koskemaan kuntien 100 % omistamia osakeyhtiömuotoisia toimijoita, joille kunnat ovat siirtäneet 

niille jätehuoltolain kautta kohdistuvat jätehuoltovelvoitteensa. Mittariston rakentamisessa otetaan huomioon 

näiden yritysten toiminnan tavoitteet, haasteet ja erityispiirteet. Kunnalliset liikelaitokset ja kuntaorganisaation 

sisäiset organisaatiot sekä kokonaan tai osin yksityisomisteiset yritykset rajautuvat tutkimuksen ulkopuolelle, 

vaikkakin myös niiden arvioidaan voivan käyttää työn tuloksia soveltuvin osin oman toimintansa johtamisessa. 

Teoriaosassa tarkastellaan suorituskyvyn johtamista, mittaamista ja analysointijärjestelmiä sekä case-yrityksen 

toimialaa, eli kiertotaloutta. Suorituskyvyn johtamisen osalta työ rajataan koskemaan suorituskyvyn 

johtamisen ja mittaamisen teoriaa. Kiertotalouden kohdalla painotus on toimialan liiketoimintamalleissa ja 

niiden periaatteissa sekä jätehuollon asemoitumisessa toimialalla. 

Empiirisessä osuudessa selvitetään kuntaomisteisten jätehuolto- ja kiertotalousyhtiöiden toiminnan 

erityispiirteitä ja haasteita sekä strategisia tavoitteita ja menestystekijöitä, luoden pohjaa alalle soveltuvan 
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mittariston rakentamiselle. Haastattelut rajataan kohdistumaan muutamiin alan yrityksiin, jotka voidaan katsoa 

olevan hyviä esimerkkejä alan toimijoista, ja niiden ylimpään johtoon. Varsinainen mittariston rakentaminen 

toteutetaan yhden case-yrityksen kanssa rakentaen sen tarpeet huomioiva, mutta alalle myös yleisesti soveltuva 

mittaristo. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä suorituskyvyn analysointijärjestelmän implementointia, eli se 

rajataan tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

1.3 Tutkimusmetodologia 

Metodologia yleisesti 

Tutkimuksen alussa tulee määritellä tutkimukselle tutkimusstrategia ja siinä käytettävät tutkimusmetodit. 

Tutkimuksia voidaan tyypitellä monin tavoin, esimerkiksi onko kyseessä perustutkimus vai soveltava 

tutkimus, teoreettinen vai empiirinen tutkimus tai kvalitatiivinen vai kvantitatiivinen tutkimus ja mikä on ollut 

valittu tutkimusstrategia.  

Tutkimukset voidaan jakaa tutkimustyypin perusteella perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen. 

Perustutkimuksella tarkoitetaan tiedonhankintaa, teorioiden kehittämistä ja testaamista laboratorio-

olosuhteissa tutkimuksen ollessa tällöin tiedeyhteisölle ja sen tarpeille suunnattua. Soveltava tutkimus 

puolestaan keskittyy ongelmien ratkaisemiseen, esimerkiksi erilaisten interventioiden ja palveluiden 

kehittämiseen, ollen asiakkaan, esimerkiksi liike-elämän, tarpeisiin suunnattua (Hirsjärvi 1997, 124).  

Tutkimukset jaotellaan teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen sen mukaan, kuinka tutkimuskohteeseen 

perehdytään. Teoreettinen tutkimus perustuu tutkimuskohteeseen perehtymiseen ajatusrakennelmien kautta. 

Teoreettisessa tutkimuksessa ei havainnoida tutkimuskohteita välittömästi, vaan kohteesta pyritään 

hahmottamaan käsitteellisiä malleja, selityksiä ja rakenteita aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta. 

Empiirinen tutkimus perustuu kokemukseen tutkimuskohteesta. Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset 

saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla ja mittaamalla sitä. 

Empiirisessä tutkimuksessa konkreettinen ja koottu tutkimusaineisto on tutkimuksen keskiössä ja toimii 

tutkimuksen tekemisen lähtökohta. (Jyväskylän yliopisto 2014a, 2014b) 

Tutkimuksia voidaan jaotella lähestymistapansa perusteella kvalitatiiviseen, eli laadulliseen tutkimukseen, ja 

kvantitatiiviseen, eli määrälliseen tutkimukseen. Kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen 

menetelmäsuuntaus, jossa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä 

kokonaisvaltaisesti. Näissä menetelmissä yhteisenä piirteenä korostuu muun muassa kohteen 

esiintymisympäristöön ja taustaan, kohteen tarkoitukseen ja merkitykseen, ilmaisuun ja kieleen liittyvät 

näkökulmat. Määrällinen, eli kvantitatiivinen tutkimus, on menetelmäsuuntaus, joka perustuu kohteen 

kuvaamiseen ja tulkitsemiseen tilastojen ja numeroiden avulla. Määrällisessä tutkimuksessa ollaan usein 

kiinnostuneita erilaisista luokitteluista, syy- ja seuraussuhteista, vertailusta ja numeerisiin tuloksiin 

perustuvasta ilmiön selittämisestä. Määrälliseen menetelmäsuuntaukseen sisältyy runsaasti erilaisia 

laskennallisia ja tilastollisia analyysimenetelmiä. (Jyväskylän yliopisto 2021a, 2021b) 
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Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta ja metodologialla 

tutkimusmenetelmää. Hirsjärvi (1997, 125) mainitsee tutkimusstrategioita olevan kolme kappaletta – 

kokeellinen tutkimus, Survey-tutkimus ja tapaustutkimus. Kokeellisessa tutkimuksessa mitataan yhden 

käsiteltävän muuttujan vaikutusta toiseen muuttujaan ja sille on tyypillisiä erilaiset koejärjestelyt. Survey-

tutkimuksessa kerätään tietoa standardoidussa muodossa joukolta ihmisiä ja kerätyn tiedon avulla pyritään 

kuvailemaan ja selittämään ilmiöitä. Tapaustutkimuksessa hankitaan yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä 

tutkimuskohteista tai niiden muodostamasta pienestä joukosta, kiinnostuksen kohteena ollessa usein prosessit. 

Aineistoa tapaustutkimuksessa kerätään usein esimerkiksi haastatteluin tai dokumentteja tutkimalla. (Hirsjärvi 

1997, 125-126). 

Tutkimuksen luokittelu ja metodologiset valinnat 

Tutkimusstrategia samoin kuin käytettävien metodien valinta riippuu valitusta tutkimustehtävästä tai 

tutkimuksen ongelmista (Hirsjärvi & kumpp. 1997, 123). Tässä tutkimuksessa on tarkoitus rakentaa 

suorituskyvyn johtamisen mittaristo, joka soveltuu käytettäväksi julkisomisteisissa jätehuolto- ja 

kiertotalousyhtiöissä. Tutkimuksessa hyödynnetään olemassa olevaa suorituskyvyn johtamisen teorioita 

soveltaen niitä liike-elämän kehittämisen tarpeisiin, eli kyseessä on soveltava tutkimus. Tutkimus on 

empiirinen tutkimus, sillä siinä tehdään konkreettisia havaintoja kohteesta analysoiden niitä. Tässä 

tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavan kohteen laatua ja ominaisuuksia syvällisesti, eikä se sisällä 

tilastollista analyysiä, eli tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimusstrategiaksi valittiin 

tapaustutkimus, sillä tutkimuksessa tehtävä työ kohdistuu pieneen joukkoon tietyn toimialan yrityksiä ja niiden 

toimintaan, tarkemmin niiden suorituskyvyn johtamiseen ja niille soveltuvan mittariston rakentamiseen. 

Tapaustutkimuksen suorittamiseen on useita metodeja ja Lukan (2001) mukaan konstruktiivinen tutkimusote 

on yksi tapa sen suorittamiseen. Konstruktiivinen tutkimusote on innovatiivisia konstruktioita tuottava 

metodologia, jolla pyritään ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia ja tuottamaan kontribuutioita sille 

tieteenalalle, jolla sitä sovelletaan. Lukan (2000) mukaan konstruktiivisen tutkimusotteen ydinpiirteet 

edellyttävät, että se 

- keskittyy tosielämän ongelmiin, jotka koetaan käytännössä tarpeellisiksi ratkaista, 

- tuottaa innovatiivisen konstruktion, joka on tarkoitettu ratkaisemaan alkuperäinen tosielämän ongelma, – 

sisältää kehitetyn konstruktion toteuttamisyrityksen, jolla testataan sen käytäntöön soveltuvuutta, 

- merkitsee tutkijan ja käytännön edustajien hyvin läheistä tiimimäistä yhteistyötä, jossa odotetaan 

tapahtuvan kokemuksellista oppimista, 

- on huolellisesti kytketty olemassa olevaan teoreettiseen tietämykseen, ja 

- kiinnittää erityistä huomiota empiiristen löydösten reflektoimiseen takaisin teoriaan 
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Ojasalo & kumpp. (2015) mukaan konstruktiivinen tutkimus tarkoittaa suunnittelua, käsitteellistä 

mallintamista, mallien toteutusta ja testaamista. Konstruktiivinen tutkimus muistuttaa paljon innovaatioiden 

tuottamista ja palvelumuotoilua ja se soveltuu konkreettisiin tuotoksiin kuten mittareiden, mallin tai 

suunnitelman tekoon. Kasanen & kumpp. (1991) mukaan konstruktiivisen tutkimusotteen tausta on 

liiketaloustieteissä, mutta se soveltuu varsin hyvin käytettäväksi myös insinööritieteisiin erityisesti silloin, kun 

tutkimuksellisen työn tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön toimintamalli tai muu vastaava abstrakti 

konstruktio jonkin liike-elämän ongelman ratkaisemiseksi. Kuvassa 1 kuvattuna konstruktiivisen 

tutkimusotteen elementit. 

 

  

Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimusotteen elementit (Kasanen & kumpp. 1993, 246) 

 

Tavanomainen prosessi toiminta- ja konstruktiivisessa tutkimuksessa on (Kasanen & kumpp. 1991, Ojasalo & 

kumpp. 2015): 

1. Ongelman määrittäminen 

2. Syvällisen teoreettisen ja käytännöllisen tiedon hankkiminen tutkimuksen ja kehittämisen kohteesta 

3. Innovointi ja ratkaisujen laatiminen 

4. Ratkaisun toimivuuden testaus ja konstruktion oikeudellisuuden osoittaminen 

5. Ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun uutuusarvon osoittaminen 

6. Ratkaisun soveltuvuusalueen laajuuden tarkastelu 

 

Konstruktiivisen tutkimuksen käytännöllinen arvo osoitetaan markkinatestillä. Heikko markkinatesti 

tarkoittaa, että se liike-elämän tai julkishallinnon toimija, jonka käytännöllistä ongelmaa konstruktiivisessa 

tutkimuksessa ollaan oltu ratkaisemassa, on hyväksynyt ratkaisun ja ottanut sen käyttöön omassa 

toiminnassaan. Vahva markkinatesti tarkoittaa, että kohdeyrityksessä on todistettavasti saavutettu taloudellista 

tai toiminnallista hyötyä konstruktion avulla. Usein toiminnallisen hyödyn osoittaminen on vaikeaa ja yleensä 

heikkoa markkinatestiä pidetään riittävänä osoituksena konstruktion hyödyllisyydestä. (Kasanen & kumpp. 

1991) 
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Konstruktiivinen tutkimusote nähdään tähän tutkimukseen hyvin soveltuvaksi tapaustutkimuksen metodiksi, 

sillä kirjallisuudessa mainittu tunnusmerkistö sopi erittäin hyvin tämän tutkimuksen tavoitteisiin. Tutkimus 

sisältää kattavan teoriakytkennän olemassa olevaan teoreettiseen tietämykseen ja siinä pyritään rakentamaan 

suorituskyvyn johtamisen mittaristo antaen suosituksia ja toimintaohjeita siitä, kuinka suorituskyvyn 

johtamisen mittaristo tulisi laatia. Lisäksi tutkija tulee olemaan tiiviissä tiimimäisessä yhteistyössä case-

organisaation kanssa mittaristonrakentamisprosessissa. Tutkimuksessa rakennettava mittaristo on tarkoitus 

ottaa käyttöön case-yrityksessä ja mahdollisesti myös laajemmin vastaavissa alan yrityksissä ja 

konstruktiiviselle tutkimukselle ominaisen heikon markkinatestauksen tulevan tätä kautta tehdyksi. 

Tiedonhankinta menetelminä tässä tutkimuksessa käytetään teoriaosuuden osalta alan aiempaan tutkimukseen 

kohdistuvaa kirjallisuuskatsausta. Empiirisessä osuudessa tiedonhankintamenetelmänä käytetään case-

toimialan yritysten johtohenkilöille tehtäviä henkilöhaastatteluita, joilla hankinta tietoa mm. toimialan 

yritysten tavoitteista, alan menestystekijöistä ja niiden suorituskyvyn johtamisen haasteista. Case-

organisaation kanssa tehtävän lopullisen mittariston laadinnassa menetelmänä käytetään workshop-tyyppistä 

työskentelymetodia.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkimus koostuu seitsemästä luvusta. Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa, eli johdannossa esitellään 

työn tausta, tavoitteet ja rajaukset sekä työn metodologiaa ja rakennetta.  

Tutkimuksen varsinainen teoriaosuus sijoittuu tutkimuksen toiseen ja kolmanteen lukuun. Toisessa luvussa 

käsitellään suorituskyvyn mittaamista ja johtamista. Luku käsittelee mm. aiheen teoriaa ja tavoitteita, erilaisia 

mittaristoja ja analysointijärjestelmiä sekä mittariston suunnittelua ja rakentamista. Kolmannessa luvussa 

käsitellään kiertotaloutta, sisältäen keskeisten käsitteiden määrittelyn, alan liiketoimintamallien ja 

ansaintalogiikoiden kuvaamisen sekä jätehuollon asemoitumisen toimialalla. 

Neljännessä luvussa kuvataan mittariston toimintaympäristöä. Luvussa käsitellään Suomen 

jätehuoltojärjestelmää ja sen taustalla olevaa lainsäädäntöä sekä jätehuollon erityispiirteitä suorituskyvyn 

johtamisen näkökulmasta. Lisäksi luvussa luodaan katsaus jätehuollon suorituskyvyn johtamisen 

kansainväliseen tutkimukseen. Luku toimii teorialukuja ja varsinaisen mittariston rakentamista yhdistävänä 

lukuna, mutta katsotaan se teoriaosuuteen kuuluvaksi. 

Tutkimuksen varsinainen empiirinen osuus on kaksiosainen, sisältäen viidenteen lukuun sijoittuvan 

haastattelututkimusosuuden ja kuudenteen lukuun sijoittuvan mittariston rakentamisen. Haastattelututkimus 

kohdistetaan kuntaomisteisten jätehuoltoyhtiöiden johtotasolle haastatellen yhteensä 10:tä henkilöä case-

yrityksestä sekä muista alan yhtiöistä. Haastatteluin pyritään saamaan tietoa siitä mitä tietoa koetaan 

tarvittavan kuntaomisteisen jätehuolto- ja kiertotalousyrityksen johtamiseen ja millainen mittaristo olisi sen 

johtamiseen soveltuva. 
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Haastatteluiden kautta saatujen tietojen pohjalta rakennetaan case-organisaation kanssa esimerkkimittaristo 

sisältäen kriittiset menestystekijät, strategiakartan ja seurattavat mittarit. Tämä rakentamistyö toteutetaan 

käyttäen workshop-tyyppistä työskentelytapaa. Muodostettavan mittariston on tavoite olla sellainen, että se 

olisi vastaavien alan yritysten hyödynnettävissä ja yrityskohtaisin muutoksin niissä käyttöönotettavissa. 

Seitsemännessä luvussa esitetään johtopäätökset ja kahdeksannessa luvussa yhteenveto tutkimuksesta. 

Kuvassa 2 esitettynä yllä kuvattu työn rakenne. 

 

 

Kuva 2. Työn rakenne  
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2 SUORITUSKYVYN MITTAMINEN JA JOHTAMINEN 
 

Tässä luvussa käsitellään suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen teoriaa. Luvun alkuosa sisältää 

suorituskyky-käsitteen määrittelyn sekä näkemyksiä mittaamisesta saatavista hyödyistä. Tämän jälkeen 

esitellään muutamia alalla käytettyjä mittaristo- ja analysointijärjestelmämalleja. Luvun lopuksi käsitellään 

suorituskyvyn mittaamisen vaiheita ja niihin kuuluvia tehtäviä keskittyen erityisesti suunnittelu- ja 

rakennusvaiheiseen. 

 

2.1 Suorituskyky ja sen mittaaminen 

Suorituskyvyn määritelmä 

Suorituskyky voidaan määritellä ja jakaa osa-alueisiin usealla eri tavalla. Lönnqvistin & kumpp. (2006, 14) 

mukaan suorituskyky voidaan määritellä mitattavan kohteen kykynä päästä sille asetettuihin tavoitteisiin. 

Laitisen (2003, 279) mukaan se voidaan määritellä organisaation kyvyksi saada aikaan tuotoksia asetetuilla 

ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.  

Ukko, Karhu & kumpp. (2007, 2) mukaan yrityksen suorituskykyä tulee tarkastella laajana kokonaisuutena, 

eikä vain esimerkiksi taloudelliselta kannalta, sillä pelkkä talousinformaatio antaa hyvin suppean kuvan 

yrityksen toiminnasta ja sen tulevaisuuden menestymisedellytyksistä. Heidän mukaansa johtopäätösten 

tekeminen esimerkiksi pelkän kirjanpitoon pohjautuvan aineiston perusteella voi johtaa yrityksen 

tulevaisuuden kannalta kohtalokkaisiin virhearviointeihin ja vääriin valintoihin. 

Ukko, Karhu & kumpp. (2007, 3) mainitsevat kaksi erilaista lähestymistapaa suorituskykyyn. Tarkastelua 

voidaan heidän mukaansa painottaa korostamalla organisaation suoritusten merkitystä tarkastellen jo tehtyjen 

suoritusten onnistumisia ja saavutuksia. Vaihtoehtoisesti voidaan tarkastella organisaation kykyä tehdä asioita 

ja suoriutua sille asetetuista tavoitteista, jolloin lähestymistapa painottaa organisaation kyvykkyyksiä, 

resursseja ja laatua. Tässä Ukko & kumpp. määritelmässä on nähtävissä yhtäläisyyttä Rantanen & Holtari 

(1999, 3) esittämään suorituskyvyn ja suorituksen eroon. Heidän mukaansa suorituskyky on eteenpäin 

katsovaa, kertoen potentiaalista saada tuloksia aikaan. Suorituksen puolestaan ollessa taaksepäin katsovaa, sen 

kertoessa jo tapahtuneesta. 

Suorituskykyä voidaan jaotella eri tavoin osa-alueisiin. Rantanen (2001, 5-6) jaottelee suorituskyvyn kahteen 

pääosa-alueeseen - sisäiseen ja ulkoiseen suorituskykyyn. Sisäisen suorituskyvyn analysoinnissa yritystä 

tarkastellaan yritystä “sisältä käsin” ja keskitytään yrityksen toimintojen tai osien suorituskyvyn tarkasteluun. 

Sisäistä suorituskykyä analysoitaessa yrityksellä itsellään on yleensä käytössään selvästi parempaa ja 

tarkempaa informaatiota kuin ulkopuolisella tarkastelijalla. Ulkoisen suorituskyvyn analysoinnissa yritystä 

tarkastellaan “ulkoa päin” ja pääasiassa kokonaisuutena. Ulkoinen suorituskyky terminä kuvaa myös selkeästi 
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yrityksen kykyä suoriutua sitä ympäröivässä yhteiskunnassa. Kuvassa 3 kuvattuna suorituskyvyn 

jakautuminen sisäiseen ja ulkoiseen suorituskykyyn. 

Rantanen & Holtari (1999, 12) mukaan sisäisen suorituskyvyn olennaisimpia osa-alueita ovat tuottavuus, 

tehokkuus ja taloudellisuus. Ulkoisen suorituskyvyn analysointi perustuu heidän mukaansa yrityksen 

tilinpäätösinformaatioon, jolloin yrityksen taloudellista suorituskykyä arvioidaan yleensä kannattavuuden, 

maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden kautta.  

 

 

Kuva 3. Suorituskyvyn analysoinnin nelikenttä - Ulkoinen ja sisäinen suorituskyky (Rantanen 2001, 5) 

 

Organisaation suorituskykyä arvioitaessa tulee tiedostaa, että niin yrityksellä kuin myös julkisen sektorin 

organisaatioilla on useita sidosryhmiä, jotka arvioivat sen suorituskykyä keskenään hyvin erilaisista 

näkökulmista. Rantanen & Holtari (1999, 5) mukaan sidosryhmiksi kutsutaan niitä organisaatioita, yritys- ja 

ihmisryhmiä, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa ja joista yrityksen toiminta on 

riippuvainen. Lönnqvist & kumpp. (2006, 19-20) mukaan yrityksen tärkeimmät sidosryhmät ovat sen 

omistajat, johto, työntekijät, asiakkaat ja viranomaiset. Rantanen & Holtari (1999, 7) lisäävät tähän myös 

toimittajat ja rahoittajat. 

Yrityksen suorituskykyä voidaan tarkastella kaikkien edellä mainittujen sidosryhmien näkökulmasta, mutta 

arvostusperusteet ja käytettävät mittarit voivat olla hyvinkin erilaisia yritystä eri suunnista tarkasteltaessa 

(Rantanen & Holtari 1999, 7). Lönnquist & kumpp. (2006, 20) myös sidosryhmien tavoitteet voivat olla hyvin 

erilaisia ja myös suorituskyky voidaan ymmärtää hyvin eri tavoin eri sidosryhmien keskuudessa. Omistajille 
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yrityksen suorituskyky tarkoittaa sen kykyä tuottaa voittoa ja arvonnousua, kun asiakkaalle se merkitsee 

yrityksen tuotteiden heille tuomaa lisäarvoa (Rantanen & Holtari 1999, 5 ja 7). 

Suorituskyvyn mittaaminen 

Rantanen & Holtari mukaan yritysten on kehitettävä suorituskykyään, jotta sidosryhmien tarpeet kyetään 

tyydyttämään jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Suorituskyvyn kehittäminen tapahtuu toiminnan 

mittaamisella ja mittaustulosten perusteella tehtävien johtopäätösten kautta. Mittaamisen tuloksena saatavaa 

tietoa hyödynnetään mm. toiminnan suunnittelussa, ohjaamisessa ja parantamisessa. Suorituskyvyn 

tutkimiseen käytettävien mittareiden määrittely ja toimivan mittausjärjestelmän kehittäminen edellyttää, että 

mittaamalla saatuja tuloksia pystytään hyödyntämään tehokkaasti. (Rantanen & Holtari 1999, 14-15) 

Sangenin (2013, 199) mukaan pelkkä tieto suorituskyvystä (suorituskykydata) ei riitä, vaikka se olisi hyvin 

laadukasta, sillä se ei kerro miksi tulokset ovat tietynlaisia. Heidän mukaansa suorituskyvyn mittausjärjestelmä 

tulee kytkeä osaksi yrityksen johtamisrakenteita -ja järjestelmiä, jotta saadaan ymmärrys miten eri operatiiviset 

toiminnot kytkeytyvät toisiinsa ja vaikuttavat suorituskykyyn. Tämä kautta yrityksen on mahdollista oppia ja 

kehittää toimintaansa. 

Slizyte & Bakanauskieni (2007, 137) esittävät suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen välisen yhteyden 

kuvan 4 mukaisesti. Heidän mukaansa organisaation suorituskykyä johdetaan suorituskyvyn mittaamisen 

kautta ja tehokkuuden varmistamiseksi suorituskyvyn mittaaminen tulee linkittää organisaation strategiaan. 

Heidän mukaansa suorituskyvyn mittaaminen on osa suorituskyvyn johtamista tuottaen tietoa, jota johtoa voi 

käyttää organisaation toimintaa kehittäessään. Keskeinen osa kyvyn suoritusjohtamista on heidän mukaansa 

päätöksenteko ja sen perusteella tehtävät toimet, sillä ilman niitä kehitystä ei tapahdu. 

 

 

Kuva 4. Suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen yhteys (mukaillen Slizyte & Bakenauskiene 2007, 137) 
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Bititci & kumpp. määrittelevät asian melko samoin kuin Slizyte & Bakanauskieni. Bititci & kumpp. (2007, 

524-525) kuvaavat suorituskyvyn johtamisen olevan prosessi, jossa yrityksen suorituskykyä johdetaan sen 

strategiaa ja siitä johdettujen tavoitteiden mukaan. Strategia ja sen tavoitteet jalkautetaan yrityksen toimintaan 

ja sen prosesseihin ja niiden toteutumista seurataan mittariston avulla. Heidän näkevät, että suorituskyvyn 

johtamisen sydän on informaatio – mittausjärjestelmästä saatu tieto, mm. tieto tavoitteiden saavuttamisesta ja 

sen hyödyntämisestä muodostuva suljettu looppi.  

Mittaamisesta saatavia hyötyjä 

Suorituskyvyn mittaaminen antaa yrityksen johdolle työkalun toiminnan seurantaan, johtamiseen ja 

kehittämiseen ja sitä voidaan hyödyntää organisaation toiminnassa laajalti. Suorituskyvyn mittaamisen 

käyttötarkoituksia, syitä ja vaikutuksia on tutkittua paljon ja ne ovat hyvin moninaisia. Seuraavassa muutamia 

esimerkkejä: 

Lönnqvist & kumpp. (2006, 147-148) mainitsee suorituskyvyn mittaamisen käyttötarkoituksiksi mm.: 

konkreettisten tavoitteiden johtamisen strategiasta ja strategian toteutumisen seuraamisen, toiminnan 

nykytason arvioimisen, tärkeiden tavoitteiden viestimisen henkilöstölle, työntekijöiden motivoimisen, 

päätöksentekoa tukevan informaation tuottamisen, tulevien tilanteiden ennustamisen ja oppimisen.  

Ukko, Tenhunen & kumpp. (2007, 49) ovat tutkineet suorituskyvyn mittaamisen vaikutuksia johtamiseen ja 

johtajuuteen ja havainneet suorituskyvyn mittaamisella olevan positiivisia vaikutuksia näihin molempiin. 

Johtamiseen liittyviä olivat vaikutukset liittyen päätöksentekoon, taloudelliseen suorituskykyyn, laatuun 

(tuotteet ja toiminta), asiakastyytyväisyyteen, tuottavuuteen ja tehokkuuteen, strategisten ja operatiivisten 

tavoitteiden konkretisointiin sekä kehittämistarpeiden tunnistamiseen. Johtajuuteen liittyvät vaikutukset 

liittyivät johtamistyyliin, ristiriitojen havaitsemiseen, tiedon kulkuun ja johtamisen käytäntöihin. 

Ukko, Karhu & kumpp. (2007, 10) ovat tutkineet suorituskyvyn johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä 

ja tunnistaneet sille ominaisia syitä suorituskyvyn mittaamiselle. Näitä ovat mm. kilpailun kiristyminen, työn 

luonteen muuttuminen, uudet ajattelumallit mm. kokonaislaatuajattelu, esimerkiksi lainsäädännöstä johtuvat 

muuttuneet ulkoiset vaatimukset, informaatioteknologian nopea kehittyminen sekä suorituskyvyn mittaukseen 

ja tiedon keräämiseen liittyvien roolien muuttuminen yrityksessä. 

Aguinis & kumpp. (2011, 504-505) ovat tunnistaneet suorituskyvyn mittaamis- ja johtamisjärjestelmästä 

odotettavissa olevia hyötyjä jaotellen ne työntekijöille, johtajille ja organisaatiolle kohdistuviksi. 

Työntekijöille tulevia hyötyjä ovat heidän mukaansa mm. itsensä arvostamisen kasvaminen ja parempi 

ymmärrys oman tehtävän vaatimuksista. Johtajien kohdalla hyötyjä olivat mm. parempi osaaminen 

henkilöstön motivoinnissa ja heidän kilpailukykyisyytensä lisäämisessä, mahdollisuus parempaan 

kommunikaatioon työtekijöiden kanssa heidän suorituksistaan. Organisaatiolle tulevia hyötyjä olivat mm. 

tavoitteiden selkeys niin johtajille kuin myös työntekijöille, työntekijöiden sitoutumisen lisääntyminen ja 

häiriökäyttäytymisen väheneminen, yleinen muutosten käynnistymisen ja toteutumisen parantuminen. 
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2.2 Mittaus- ja analysointijärjestelmiä 

Suorituskyvyn mittaamisen toteuttamiseen on olemassa lukuisia erilaisia analysointi- ja mittaristomalleja. 

Seuraavassa luvussa esitellään muutamia tunnettuja mittaristoja ja analysointijärjestelmiä, joiden katsottiin 

olevan alla olevista syitä olevan tämän tutkimuksen kannalta relevantteja. 

Balance scorecard on tunnetuin ja käytetyin suorituskyvyn mittausjärjestelmä (mm. Lönnquist & kumpp. 2006, 

20) ja tämän tutkimuksen yhteydessä tehdyn tutkimuskatsauksen perusteella sitä on käytetty yleisesti myös 

jätehuoltoalan mittaristona. Balance scorecardin lisäksi alalla on käytetty laajasti erilaisia tunnuslukuja ja 

niiden pohjalta tehtävää Benchmarkingia. 

Tässä tutkimuksessa tehtävässä mittariston rakentamisessa on tarkoitus hyödyntää suorituskykymatriisiin 

pohjautuvaa SAKE-sovellusta. Tästä syytä näiden molempien periaatteet on tarpeellista seuraavassa luvussa 

esitellä.  

Kuntaomisteisilla jätehuolto- ja kiertotalousyhtiöillä on niiden omistuspohjasta ja toiminnan lakisääteisyydestä 

johtuen paljon sidosryhmiä, jotka luvussa 2.1. kuvatun mukaisesti arvioivat organisaation suorituskykyä eri 

tavoin. Suorituskykyprisma on laadittu huomioimaan laajasti organisaation sidosryhmät, mm. viranomaiset ja 

kuntalaiset (mm. Neely & kumpp. 2000, 20) ja tästä syystä esitellään myös Suorituskykyprisman 

lähestymistapa ja periaatteet. 

 

2.2.1 Benchmarking 

Benchmarking on jatkuva ja järjestelmällinen prosessi parhaiden menetelmien ja toimintatapojen 

tunnistamiseksi, ymmärtämiseksi ja soveltamiseksi, ja tavoitteena siinä on oman organisaation suorituskyvyn 

kehittäminen. Benchmarking-prosesseissa organisaation omaa tilannetta on päästävä vertaamaan valittuun 

kohteeseen ja suorituskykymittauksella on tässä merkittävä rooli. Menetelmässä kuuluu oppia ”paras 

parhailta”, mutta järkevästi omaan organisaatioon soveltaen. Rantanen & Holtari (1999, 39). 

Neilimo & Uusi-Rauva (teoksessa Rantanen & Holtari 1999, 40-41) mukaan benchmarkingia voidaan tehdä 

kolmella tavalla, jotka ovat sisäinen, ulkoinen ja toiminnallinen benchmarking: 

- Sisäisessä benchmarkingissa vertailtava kohde on yrityksen sisäinen ja sen toiminta on samankaltaista 

- Ulkoisessa benchmarkingissa toimintaa verrataan ulkopuoliseen samankaltaiseen toimijaan, esim. 

kilpailijaan tai muuhun samalla alalla toimivaan yhteisöön 

- Toiminnallisessa benchmarkingissa yrityksen tuotteita, palveluita ja työskentelyprosesseja verrataan 

yrityksiin ja organisaatioihin, jotka ovat erinomaisia toimialasta riippumatta, vertailun tällöin 

kohdistuessa niihin toiminnan osiin, joille löytyy vastine myös muilta aloilta 
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Anand & Kodali (2008, 261) jaottelevat benchmarkingia sen sisällön mukaisesti ja heidän mukaansa 

benchmarking voi kohdistua seuraaviin asioihin: 

- Prosessit: Tiettyihin työprosesseihin ja toimintatapoihin kohdistuva vertailu 

- Toiminnot: Tiettyihin toimintoihin kohdistuva vertailu 

- Suorituskyky: Toiminnan mitattavissa olevan tuotoksen vertaaminen keskittyen esimerkiksi hintaan, 

nopeuteen, luettavuuteen 

- Strategia: Huomio vertailussa kohdistetaan operatiivisten asioiden sijasta strategiaan  

Neelyn & kumpp. mukaan ensimmäisiä Bencmarkingia käsitelleitä tutkimuksia on ollut Gavinin (1983) 

tekemä ilmanvaihtoalaan USA:ssa ja Japanissa kohdistunut tutkimus. Benchmarking on sittemmin ollut niin 

akateemisen tutkimuksen kuin myös konsulttien mielenkiinnon kohteena ja sen tutkimus on ollut laajimmillaan 

1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella. (Neely & kumpp. 2005, 1251-1252).  

Neely & kumpp. (2005, 1253) mukaan kehittyneimpänä benchmarking-mallina voidaan pitää Oge & 

Dickinson (1992) esittelemää mallia, joka on esitettynä kuvassa 5. Mallille on ominaista esittää benchmarking 

suorituskyvyn johtamisen periaatteiden mukaisesti suljettuna looppina, jossa yhdistetään jaksottainen 

benchmarkin (Periodic benchmarking) oman toiminnan mittaamiseen (Ongoing monitoring/measurement) ja 

kehittämiseen. 

 

Kuva 5. Suorituskyvyn johtaminen Benchmarkingissa (Neely & kumpp. 2005, 1254) 

 

Oge & Dickinsonin mallissa tunnistetaan parhaat käytännöt ja implementoidaan ne omaan toimintaan. Omaa 

toimintaa mitataan ja analysoidaan sekä tehdään tarvittavia korjaustoimenpiteitä pyrkien suorituskyvyn 

jatkuvaan kehittämiseen. Neely & kumpp. (2005, 1253) mukaan benchmarkingissa on riskinä, että parhaita 

käytäntöjä seuraava ja kopioiva yritys jää ”seuraajaksi” pääsemättä itse koskaan kehityksen kärkeen 

”johtajaksi”. 
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2.2.2 Balance Scorecard 

Balanced Scorecardin ovat kehittäneet Robert Kaplan ja David Norton 1990-luvun alussa. Heidän mukaansa 

suorituskyvyn mittaaminen perustui tuolloin pitkälti talouden tunnuslukuihin, jotka kertovat jo tapahtuneista 

asioista. Tiedostettiin, että menestyvän yrityksen tulisi tarkastella suorituskykyään laajemmin, mm. tulevasta 

menestyksestä kertovien indikaattorien kautta, eikä ainoastaan talouden näkökulmasta. (Kaplan & Norton 

2001, 87). Balance scorecard yhdistää taloudellisen (aineellinen pääoma) ja ei-taloudellisen (aineeton pääoma) 

pääoman, kuvaten miten ei-aineellinen pääoma mobilisoi toimintaa ja yhdistettynä aineelliseen pääomaan luo 

asiakasarvoa ja parantaa toiminnan taloudellisia tuloksia (Kaplan & Norton 2001, 89). 

Balance Scorecard on nimensä mukaisesti tasapainotettu mittaristo ja se sisältää neljä mittausnäkökulmaa: 

taloudellinen näkökulma, sisäisten prosessien näkökulma, oppimisen ja kasvun näkökulma ja 

asiakasnäkökulma (mm. Kaplan & Norton 1996, 54). Kuvassa 6 esitetty Balance Scorecard ja sen neljä 

näkökulmaa. Näkökulmia voidaan lähestyä seuraavien kysymysten kautta (Kaplan & Norton 2007, 19): 

- Taloudellinen: Mitkä ovat osakkeenomistajien odotukset taloudellisestä suorituskyvystämme? 

- Asiakas: Kuinka luomme arvoa asiakkaallemme, jotta saavutamme taloudelliset tavoitteemme? 

- Sisäiset prosessit: Missä prosesseissa meidän tulee olla erinomaisia, jotta täytämme asiakkaidemme ja 

omistajiemme odotukset? 

- Oppiminen ja kasvu: Miten yhdensuuntaistamme henkisen pääomamme - ihmiset, järjestelmät, 

yrityskulttuurin – jotta parannamme prosessejamme? 

 

  

Kuva 6. Balanced Scorecard (mukaillen Kaplan & Norton 1996, 54) 

 

Norton & Kaplan mukaan tuloskortin neljä näkökulmaa mahdollistavat tasapainon lyhyen ja pitkän aikavälin 

tavoitteiden välillä, toivottujen tulosten ja näiden tulosten saavuttamiseen vaikuttavien suorituskykytekijöiden 
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välillä sekä kovien, objektiivisten mittareiden ja pehmeämpien, subjektiivisempien mittareiden välillä (Norton 

& Kaplan 1996, 56). Rantanen & Holtari (1999, 45) mainitsevat näiden lisäksi tasapainon taloudellisten ja ei-

taloudellisten mittareiden, syy- ja seuraussuhteiden sekä sisäisen ja ulkoisen suorituskyvyn mittareiden välillä.  

Lönnqvist & kumpp. (2006, 35-36) mukaan mittariston osa-alueisiin ja niiden mittareihin liittyy myös ajallinen 

ulottuvuus. Heidän mukaansa taloudellisen näkökulman mittarit kuvaavat jo tapahtunutta, asiakas- ja 

prosessinäkökulmien mittarit nykyisyyttä sekä oppimisen ja kasvun näkökulman mittarit tulevaisuutta. 

Mittareiden määräksi Kaplan & Norton (2002, 412) mainitsevat noin 20 – 25 kappaletta, jakautuen eri 

näkökulmiin seuraavasti: Talous (5 mittaria), Asiakas (5 mittaria), Sisäiset prosessit (8-10 mittaria), 

Oppiminen ja kasvu (5 mittaria) 

Balance Scorecardin keskiössä on yrityksen strategia ja mittaristo tulisi laatia yrityksen strategisten 

tavoitteiden pohjalta. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi Kaplan & Nortonin (mm. Kaplan & Norton 1996) 

kehittämää strategiakarttaa muodostaen toiminnan syy-seuraussuhteita ja tunnistamalla onnistumisen kannalta 

olennaiset menestystekijät. 

Balance Scorecard -mittaristo laaditaan aina tapauskohtaisesti ja tapauksesta riippuen tarkasteltavat 

näkökulmat ja niiden lukumäärät voivat vaihdella (mm. Lönnqvist & kumpp. 2006, 35). Balance Scorecard on 

kehitetty alun perin suurten yhtiöiden käyttöön, mutta siitä on kehitetty erilaisia muunnoksia mm. julkisen 

sektorin organisaatioiden käyttöön. Kaplan & Norton (2002, 145) mukaan yleishyödyllisissä ja julkisissa 

organisaatioissa taloudelliset mittarit eivät riitä ilmaisemaan toimiiko organisaatio toiminta-ajatuksensa 

mukaisesti ja mittaristoon ylimmäksi tavoitteeksi tulee talouden sijasta asettaa julkisen organisaation toiminta-

ajatus.  

Balance scorecardia on arvosteltu mm. siitä, että se ei huomioi sidosryhmiä riittävän laajalti ja parannuksena 

tähän mm. Parmenter (2007, 25) on lisännyt malliin työtyytyväisyys- ja yhteisö/ympäristönäkökulmat. 

Jokaisen yrityksen tulee valita mittausnäkökulmat ja niiden lukumäärä arvioiden niiden soveltuvuutta ja 

toimivuutta juuri kyseisen yrityksen näkökulmasta. Näkökulmia valitessa tärkeintä on se, että ne muodostavat 

tasapainoisen kokonaisuuden ja näkökulmien välillä tulisi vallita syy-seuraussuhde. 

 

2.2.3 Suorituskykyprisma 

Neely & Adamsin (2000) kehittämässä suorituskykyprismassa fokus on vahvasti organisaation sidosryhmissä 

ja siinä organisaation suorituskyvyn tarkastelu jakautuu viiteen näkökulmaan kuvassa 7 esitetyllä tavalla.  

Sidosryhmillä on tietyt kriteerit, joilla he arvioivat organisaation suoritusta. Esimerkiksi omistajat, asiakkaat 

ja viranomaiset arvostavat eri asioita organisaation toiminnassa. Organisaatiolla olla tulee olla strategiaja ja 

sen tulee hallita tietyt prosessit, jotta strategiat voidaan saavuttaa. Organisaatiolla tulee olla lisäksi kykyjä 

prosessien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Organisaation on toisaalta saatava sidosryhmiltä sitä hyödyttävää 

panosta, esim. asiakkaiden kannattavuutta ja omistajan pitkäjänteisyyttä. (Lönnquist & kumpp., 2006, 20-21). 
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Kuva 7. Suorituskykyprisma (Neely & Adams 2000, 20) 

 

Suorituskykyprisman ajattelutapa ja sen viisi toisiinsa liittyvää näkökulmaa voidaan tiivistää seuraaviin viiteen 

peruskysymykseen (Neely & Adam 2000, 21): 

1. Sidosryhmän tyytyväisyys: Keitä ovat sidosryhmämme ja mitä he haluavat? 

2. Sidosryhmän panos, kontribuutio: Mitä me haluamme sidosryhmiltämme? 

3. Strategiat: Mitä strategioita tarvitsemme tyydyttääksemme sidosryhmiemme tarpeet? 

4. Prosessit: Mitä prosesseja tarvitsemme toteuttaaksemme sidosryhmien tarpeet? 

5. Kyvykkyydet: Mitä kyvykkyyksiä (henkilöstö, käytännöt, teknologia, infrastruktuuri), jotta voimme 

toimia tehokkaammin ja vaikuttavammin? 

Neely & Adams mainitsevat, että Suorituskykyprisman käyttämisellä toiminnan tulokset ovat parempia, sillä 

se nostaa sidosryhmät suorituskyvyn arvioinnin ja kehittämisen keskipisteeseen. Lisäksi se pakottaa 

organisaation kriittisten strategisten menestystekijöiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden tunnistamiseen sekä 

keskittyy organisaation suorituskykykomponenttien integrointiin ja hyödyntämiseen. (Neely & Adams 2000, 

23). Suorituskykyprisman on katsottu sen sidosryhmälähtöisyyden takia erityisen soveltuvaksi julkisen 

sektorin mittaristoksi, sillä julkisella sektorilla sidosryhmien määrä on usein melko suuri. 

 

2.2.4 Suorituskykymatriisi ja SAKE-sovellus 

Suorituskykymatriisi (Performance matrix) on väline organisaation suorituskyvyn seurantaan ja kehittämiseen. 

Sinkin (1985, teoksessa Rantanen & Holtari 1999, 49) mukaan menetelmä mahdollistaa erilaisten 

suorituskykymittareiden yhdistelyn. Matriisi ei kuitenkaan kerro mitä toiminnasta tulee mitata, vaan nämä asiat 

tulee valita tapauskohtaisesti.  Suorituskykymatriisi laaditaan valitsemalla organisaation toiminnan kannalta 
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keskeiset suorituskyky-/menestystekijät ja niille mittarit. Organisaatio voi painottaa eri suorituskykytekijöiden 

tärkeyttä määrittämällä niille keskenään erilaiset painoarvot.  

Matriisiin sisällytetään yleensä kolmesta seitsemään kriittistä tuottavuustekijää, eli suorituskyvyn osa-aluetta, 

ja näiden mittarit. Suorituskykytekijöiden mittareille määritetään tavoitearvot ja saatuja mittaustuloksia 

verrataan tavoitearvoihin pisteyttäen tulos. Mittaustulosten antamien pistemäärien ja mittareille asetettujen 

painoarvojen avulla lasketaan kokonaissuorituskykyindeksi. Suorituskykymatriisilla saadaan tietoa toiminnan 

kehityssuunnasta ja sitä voidaan käyttää suorituskyvyn analysointiin ja toiminnan kehittämiseen. (Rantanen & 

Holtari 1999, 50-51).  Kuvassa 8 kuvattuna suorituskykymatriisi, jossa 5 suorituskykytekijää – tuottavuus, 

laatu, työturvallisuus, kannattavuus ja toimintavarmuus.  

 

 

Kuva 8. Esimerkki suorituskykymatriisista (Rantanen & Holtari 1999, 50) 
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Suorituskykymatriisi sopii yrityksen tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseen. Tulee kuitenkin 

tiedostaa, että suorituskykymatriisin tulokset ovat yrityskohtaisia, eikä niiden perusteella voida vertailla 

yrityksiä ja niiden suorituskykyä keskenään (Rantanen & Holtari 1999, 49).  

SAKE-sovellus 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on luonut suorituskykymatriisiin perustuvan SAKE-sovelluksen, jota voi 

kuvata laajennetuksi suorituskykymatriisiksi. SAKE mahdollistaa suorituskykymatriisin rakentamisen siten, 

se sisältää päämatriisin ja useampia alemmalla tasolla olevia alamatriiseja. 

SAKE-sovelluksen käyttö aloitetaan määrittelemällä tai kirkastamalla yrityksen visio ja strategia, minkä 

jälkeen tulee tunnistaa toiminnan kriittiset menestystekijät sekä ydintoiminnot. Yrityksen toiminnasta 

tunnistetaan 3 - 6 mitattavaa näkökulmaa tai suorituskyvyn osa-aluetta ja kuhunkin näistä voidaan asettaa 

enintään 6 kappaletta mittareita. Mittareita voi näin ollen olla yhteensä enintään 36 kappaletta. (LUT Yliopisto 

2020A, 3-5) 

Näkökulmien ja mittareiden tärkeyttä voidaan korostaa painottamalla niitä halutulla tavalla. Kunkin 

suorituskyvyn osa-alueen arvosana saadaan ko. alamatriisin mittareista niiden painotettuna keskiarvona. 

Päämatriisissa lasketaan yrityksen suorituskyvyn kokonaisarvosana kaikkien osa-alueiden arvosanojen 

painotettuna keskiarvona. (LUT Yliopisto 2020A, 4). Kuvassa 9 SAKE-sovelluksen rakenne sisältäen 

päätaulukon ja sen alataulukot. 

 

Kuva 9. SAKE-mittariston rakenne (LUT Yliopisto 2020B, 27) 

 

SAKE:n helppokäyttöisyys ja sen jakautuminen suorituskyvyn eri osa-alueisiin, sisältäen mahdollisuuden 

asettaa osa-alueille useampia mittareita, tekee siitä hyvän työkalun suorituskyvyn mittaamiseen ja seurantaan.  

 

2.3 Suorituskykymittariston rakentaminen 

Tässä tutkimuksessa rakennetaan mittaristo kuntaomisteiselle jätehuolto- ja kiertotalousyhtiölle. Tutkimus 

keskittyy mittariston suunnittelu- ja rakennusvaiheisiin ja niiden tehtäviin. Suunnittelu- ja rakennusvaiheiden 

tehtäviä ovat mm. strategian ja tavoitteiden selkeyttäminen, menestystekijöiden tunnistaminen, suorituskyvyn 

osa-alueiden valinta sekä mittareiden määrittäminen. Mittariston käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyvät 

vaiheet eivät kuulu tämän tutkimuksen tehtäviin, mutta myös niitä käydään seuraavassa yleisellä tasolla läpi 

eri vaiheiden muodostaman kokonaisuuden ymmärtämiseksi.  
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2.3.1 Suorituskyvyn mittaamisen vaiheet 

Suorituskyvyn mittaaminen koostuu Neely & kumpp. (2000, 1143) mukaan neljästä päävaiheesta, jotka ovat: 

1. Mittariston suunnittelu; 2. Mittariston käyttöönotto; 3. Mittariston käyttö ja 4. Mittariston ylläpito. Mainitut 

päävaiheet ja niiden järjestys suhteessa toisiinsa on esitetty kuvassa 10. Kuvion keskellä on mainittu yrityksen 

kulttuuri, ihmiset ja prosessit, jotka tule Neely & kumpp. mukaan tulee huomioida mittaamisen eri vaiheissa. 

 

 

Kuva 10. Suorituskyvyn mittaamisen vaiheet (mukaillen Neely & kumpp. 2000, 1143) 

 

Alan kirjallisuudessa näitä mittariston vaiheita nimetään eri tavoin, mm. suunnittelu ja rakentaminen 

käsitteiden tullessa käytetyksi hieman eri sisältöisinä tutkimuksesta riippuen. Seuraavassa esitellään eri 

vaiheita yleisesti fokusoituen myöhemmin tämän tutkimuksen rajausten mukaisesti mittariston käyttöönottoa 

edeltävään vaiheeseen ja sen tehtäviin. 

Suunnittelu- ja rakennusvaihe: Suorituskyvyn kehittämisen ensimmäisenä vaiheena on mittariston 

suunnitteluvaihe, jossa mittaristo ja sen toiminnot jo hyvin pitkälle määritellään. Mittariston 

suunnitteluvaiheen tehtäviä ovat vision ja strategian kirkastaminen, ydintoimintojen ja kriittisten 

menestystekijöiden tunnistaminen, tavoitteiden ja päämäärien asettaminen sekä suorituskyvyn osa-alueiden ja 

mittareiden valinta (LUT Yliopisto 2020A, 9). 

Käyttöönotto, käyttö- ja ylläpitovaiheet: Mittariston käyttö- ja ylläpitovaiheiden tavoitteena on varmistaa 

mittariston kokonaisvaltainen ja tarkoituksenmukainen käyttö. Ukko, Karhu & kumpp. (2007, 13) mukaan 

käyttöönottovaiheessa on valittava, miten ja minkälaisella järjestelmällä tieto kerätään ja esitetään, sekä kuka 

tiedon kerää. Henkilöstön näkemykset mittaustulosten esittämistapoihin ovat arvokkaita, jotta tulokset kyetään 

esittämään riittävän ymmärrettävässä muodossa. Tämän onnistumiseksi tulee varmistamiseksi, että 

organisaatiossa on riittävä resursointi mittausjärjestelmän käyttöön ja ylläpitoon.  
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Neely & kumpp. korostavat suorituskyvyn mittariston käyttöönottovaiheen tärkeyttä, joka heidän mukaansa 

usein epäonnistuu. Käyttöönoton ongelmat kohdistuvat heidän mukaansa mm. mittaamisen käytäntöihin. 

Heidän mukaansa ylläpitovaiheessa, kun mittaristoa tarkistetaan ja mahdollisesti uusia mittareita lisätään, ei 

kuitenkaan osata luopua turhista mittareista, jolloin mittaristosta tulee liian raskas. (Neely & kumpp. 2000, 

1142). 

Neely & kumpp. (2000, 1142) mukaan suorituskyvyn mittariston rakentamista helpottamaan on tehty eri 

mittaristoihin liittyviä prosessimalleja, joiden avulla mukaan suunnitteluvaihe on heidän mukaansa yleensä 

toteutettavissa ilman suuria ongelmia. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus käyttää mallimittariston 

rakentamisessa aiemmin esiteltyä SAKE-sovellusta, jonka prosessimalli on esitettynä kuvassa 11. Kuviossa 

kuvattuna mitä tehtäviä kuhunkin vaiheeseen sisältyy ja mihin kysymyksiin niissä pyritään vastaamaan. 

 

 

Kuva 11. SAKE-mittausjärjestelmän implementoinnin vaiheet ja tehtävät (LUT Yliopisto 2020A, 9) 
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2.3.2 Suunnittelu- ja rakennusvaiheen tehtävistä tarkemmin 

Seuraavassa esitellään yrityksen vision ja strategian liittyminen mittariston suunnittelu- ja 

rakentamisvaiheeseen. Lisäksi esitellään kaksi erilaista lähestymistapaa mittariston muodostamiseen, eli 

strategiaan ja kriittisiin menestystekijöihin pohjautuvat tavat. 

 

Visio ja strategia 

Suorituskyvyn johtamisen tavoitteena on kehittää yrityksen suorituskykyä, joka luvussa 2.1. mainitun 

mukaisesti tarkoittaa mm. yrityksen kykyä saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Yrityksen toiminnan tavoitteet ja 

keinot niihin pääsemiseksi määritellään yrityksen visiossa ja strategiassa. Jotta suorituskyvyn johtamisen 

välineeksi laadittavan mittaristo auttaa yrityksen johtoa viemään yrityksen toimintaa kohti tavoitteita, tulee 

mittariston perustua yrityksen strategiaa ja visioon (mm. Kaplan & Norton 1996). 

Strategisessa suunnittelussa otetaan huomioon esimerkiksi yrityksen nykytila, kilpailijoiden toiminta, 

asiakkaiden odotukset, yrityksen aikaisemmat strategiset ratkaisut, oletukset markkinoiden tulevasta 

kehittymisestä, yrityksen arvot ja kulttuuri, käytettävissä olevat resurssit, henkilöstö ja sen osaaminen sekä 

yrityksen visio (Ukko, Karhu & kumpp. 2007, 52). Mittaristonlaadintahankkeeseen ei heidän mukaansa 

välttämättä kuulu laajamittainen strateginen suunnittelu, mikäli se on tehty aiemmin ja on edelleen ajan tasalla, 

ja tällöin kysymys on lähinnä strategian selkiyttämisestä. Mittaristohankkeeseen liittyvässä strategisessa 

suunnittelussa on tärkeintä hahmottaa selkeä ja ymmärrettävä näkemys yrityksen strategioista, joiden 

toteutumista voidaan mitata. Tämän työ tulee tehdä organisaation johdossa sen sidosryhmät huomioiden. 

(Ukko, Karhu & kumpp. 2007, 58) 

 

Strategia ja kriittiset menestystekijät mittariston perustana 

Mittariston rakentaminen voidaan mm. Neely & kumpp. (2000, 1137-1139) mukaan tehdä joko organisaation 

strategian tai kriittisten menestystekijöiden pohjalta. Lähdettäessä liikkeelle organisaation strategiasta 

johdetaan strategiasta selkeitä tavoitteita ja niiden toteutumisen taustalla olevia syy-seuraus-suhteita. 

Toiminnan syy-seuraussuhteiden visualisointiin voidaan käyttää strategiakarttaa (mm. Norton & Kaplan 

1996). Näille asetetuille strategisille tavoitteille määritetään mittarit sisältäen tavoitetasot. 

Käytettäessä menestystekijöihin pohjautuvaa lähestymistapaa, määritellään organisaation toiminnan kannalta 

oleelliset painopisteet, minkä jälkeen kullekin painopisteelle määritellään erikseen kriittiset menestystekijät. 

Kriittiset menestystekijät ovat tekijöitä, joissa yrityksen tulee olla hyvä, jotta organisaatio kehittyisi kyseisen 

painopisteen osalta haluttuun suuntaan. Kriittisten menestystekijöiden pohjalta johdetaan mittarit. (Ukko, 

Karhu & kumpp. 2007, 16 - 17) 

Se, tulisiko mittaristot rakentaa strategiakarttojen vai kriittisten menestystekijöiden pohjalta, on makuasia, 

molempien sisältäessä hyvin paljon samantyyppisiä asioita ja pohdintaa. Molempien lähestymistapojen 



28 
 

pyrkimyksenä on edesauttaa yritystä tuottamaan osakkeenomistajille voittoa ja ne eroavatkin toisistaan lähinnä 

esitystavoiltaan. (Ukko, Karhu & kumpp. 2007, 17) 

 

2.3.3 Strategiakartta ja toiminnan tavoitteet 

Strategiakartta liittyy toiminnan syy-seuraussuhteiden esittämiseen ja se toimii hyvänä apuna mittaristoa 

rakennettaessa, kuten aiemmin mainittiin. Strategiakartan ovat kehittäneet Norton & Kaplan vastaukseksi 

Balance Scorecardiin kohdistettuun kritiikkiin liittyen siinä havaittuihin puutteisiin asioiden kausaliteettien, 

eli syy-seuraussuhteiden, esittämisessä.  

Strategiakartta on graafisesti havainnollistettu kuvaus organisaation strategisista tavoitteista ja kuinka ne 

liittyvät toisiinsa. Strategiakarttojen avulla organisaation strategia voidaan esittää yhtenäisesti, tiiviisti ja 

järjestelmällisesti (Kaplan & Norton 2002, 79). Norton & Kaplanin strategiakartta sisältää Balance Scorecardin 

neljä osa-aluetta (talous, asiakas, prosessit, oppiminen ja kasvu) ja sillä pyritään havainnollistamaan, miten 

yrityksen strategisiin tavoitteisiin pääsy tapahtuu näiden neljän eri osa-alueen kautta. Kartta muodostaa 

tavoitteiden saavuttamiseen johtavia polkuja ja tapahtumaketjuja sekä niiden välisiä syy-seuraussuhteita. 

Strategiakartalla voidaan Kaplan & Norton (2002, 80) mukaan havainnollistaa myös epäsuoria sidoksia, joilla 

esimerkiksi aineeton pääoma on yhteydessä asiakkaaseen ja talouteen liittyviin tuloksiin. Kuvassa 12 

esimerkki strategiakartasta, jossa Balance scorecardin osa-alueet. 

 

 

Kuva 12. Esimerkki Balance scorecardin strategiakartasta (Kaplan & Norton 2001, 92) 
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Vaikka strategiakartta on laadittu alkujaan täydennyksenä Balance Scorecardiin, voidaan sitä käyttää myös 

muiden suorituskyvyn analysointijärjestelmien, mm. SAKE:n, kanssa nimeten osa-alueet kulloinkin 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Strategiakartta on hyvä laatia mittariston rakentamisen yhteydessä, sillä sen 

avulla voidaan edesauttaa loogisen mittarikokonaisuuden muodostumista. Strategiakarttaa laadittaessa on 

tärkeää, että se saadaan pidettyä riittävän yksinkertaisena ja Ukko, Karhu & kumpp. (2007, 16) mukaan 

kirjallisuudessa on esitetty, että yrityksen strategiakartta tulisi pitää strategisella tasolla. 

 

Tavoitteiden johtaminen 

Mittariston suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä määritettävät yrityksen tavoitteet muodostuvat vision, 

strategian, menestystekijöiden ja ydintoimintojen pohjalta (LUT Yliopisto 2020A, 3). Ukko, Karhu & 

kumpp. (2007, 24) mukaan, vaikka visio ja strategia ovat yrityksen ylimmän johdon tavoitteita, on tärkeää, 

että strategia ja toiminnan tavoitteet ymmärretään koko organisaatiossa.  

Jotta koko yrityksessä ymmärretään mitä strategian toteuttaminen ja vieminen käytäntöön tarkoittaa, tulee 

yritystason tavoitteet viedä yrityksen kaikille tasoille, muotoillen ne kullakin tasolla ymmärrettävään muotoon. 

Kuvassa 13 havainnollistettuna, miten organisaation eri tasojen tavoitteet johdetaan ylimmän tason tavoitteista 

aina työntekijätasolle saakka. 

 

 

Kuva 13. Tavoitteiden johtaminen. (Ukko, Karhu & kumpp. 2007, 24, alkup. Niermeyer & Seyffert 2004)  

 

Siltana strategian suunnittelun ja toteutuksen välillä sekä apuvälineenä strategian jalkautuksessa voidaan 

käyttää myös strategiakarttaa. Työntekijä voi havaita oman työnsä liittymisen organisaation strategisiin 

tavoitteisiin seuraamalla strategiakartan syy-seurausketjua. (Lönnquist & kumpp. 2006, 44). Kaplan & Norton 

(2008, 100) mukaan työntekijätason tavoitteiden yhteys yrityksen strategiaan tulisi olla linkitetty, jotta yhteys 

työntekijätason tekemisen ja yrityksen tavoitteiden välillä voidaan varmistaa.  



30 
 

2.3.4 Kriteereitä hyvälle mittaristolle 

Millainen on hyvä mittaristo? Mittaristolle ja sen sisältämille mittareille on kirjallisuudessa esitetty erilaisia 

vaatimuksia ja tunnusmerkistöjä.  

Neely & kumpp. (2000, 1311) mukaan mittariston vaatimuksia ovat seuraavat: Mittaristo tulee olla yrityksen 

strategiasta johdettu; Mittariston käyttötarkoitus tulee olla tarkasti määritelty; Tiedon keräämisen ja 

laskentakäytäntöjen tulee olla selkeitä; Kaikki (asiakkaat, työntekijät ja päälliköt) tulee olla mukana 

mittareiden määrittelyssä; Mittaamisella tulee olla organisaatiolle merkitystä; Mittareita voidaan helposti uusia 

mittaamistarpeiden muuttuessa. Lisäksi mittaamisen tulee tukea yhtiön strategian toteutumista, mutta sen tulee 

olla myös sopusoinnussa yhtiön organisaationkulttuuri kanssa (Neely & kumpp. 2005, 1230). 

Sink (1985, 68-69) esittämä määritelmä ominaisuuksista on alan tutkimuksessa usein lainattu ja sen mukaan 

hyvän mittariston ja mittareiden ominaisuuksia ovat: 

- Validiteetti (validity): Kohteesta mitattava tieto liittyy tarkoitettuun mittauksen kohteeseen 

- Tarkkuus ja harhattomuus (presicion & accuracy): Mitattu tietoa keskistyy varsinaiseen mitattavaan 

asiaan, eikä hajaannu 

- Ainutlaatuisuus (uniqueness): Yksi mittari mittaa yhtä asiaa 

- Luotettavuus (reliability): Mittauksia toistettaessa tuloksen ovat samoja tai samansuuntaisia 

- Kvalifioitavuus (quantifiability): Mittaustulokset tulisi esittää numeraalisina, mutta myös laadullisten 

mittareiden tarpeen 

- Kontrolloitavuus (controllability): Mittareita tulee pystyä ohjaamaan ja kehittämään 

- Ymmärrettävyys (comprehensibility): Mittareiden tulee olla yksinkertaisia ja kaikkien 

ymmärrettävissä 

- Kokonaisvaltaisuus (completeness): Mittariston ja sen mittareiden tulee muodostaa kattava ja 

tasapainoinen kuva toiminnasta 

- Kustannustehokkuus (cost effectiviness): Koko järjestelmä implementoinnin tulee olla 

kustannustehokasta, eli siitä saatavat hyödyt ovat kustannuksia suuremmat 

Rantanen & Holtari (1999, 20) ovat täsmentäneet, että kustannustehokkuusvaade koskee koko mittaristoa ja 

sen sisältämiä yksittäisiä mittareita.  

Lönnquist & kumpp. (2006, 32) mukaan vaadittavia ominaisuuksia ovat Sinkin mainitsemien lisäksi 

relevanssi, eli mittarin tulee olla käyttäjän kannalta oleellinen. Lisäksi yksittäisille mittareille asetettavia 

vaatimuksia ovat heidän mukaansa mm. seuraavat (2006, 112): Mittareiden tulee olla sidoksissa yhtiön 

strategiaan ja menestystekijöihin; Mittareiden on huomioitava erityisesti pitkän aikavälin tavoitteet; 
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Mittareiden on kuvattava asioita, joihin voi vaikuttaa ja oman työn vaikutus mittareihin tulisi olla selkeä; 

Mittareiden tulee olla helposti raportoitavissa ja muutettavissa; Mittareiden tulee tarjota palautetta ja infoa. 

Suorituskyvyn mittaristoa valittaessa, rakennettaessa ja käyttöönotettaessa tulee ymmärtää mittariston 

käyttötarkoitus. Kaplan & Nortonin (1996, 69) mukaan Balance Scorecard ei ole korvaaja yrityksen 

päivittäisen toiminnan mittaamisen mittaristoille, vaan siihen tulee valita mittareita, jotka kertovat tulevaan 

menestykseen johtavista tekijöistä.  

Yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan suorituskykymittareita jokaisella organisaatiotasolla. Mitä 

korkeammalla hierarkiatasolla ollaan, sitä vähemmän mittareita yleensä on, mutta toisaalta sitä laaja-

alaisemmin ne mittaavat suorituskykyä. Ylimmällä tasolla tarvitaan vain muutama mittari, joiden 

tarkastelukulman on oltava hyvin laaja ja strateginen. Alimmilla organisaatiotasoilla puolestaan mittareita 

tarvitaan runsaasti ja yleensä ne liittyvät yksityiskohtaisiin ja operatiivisiin asioihin. Kaikki tasot on 

motivoitava suorituskykymittareiden avulla toimimaan yhdensuuntaisesti yrityksen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. (Rantanen & Holtari 1999, 24) 

Mittareiden määräksi Kaplan & Norton (1996, 68) mainitsevat jopa 25, mutta mielellään vähemmän, jotta 

mittaristo on selkeämpi ja mittavien asioiden tärkeyttä saadaan korostettua. Lönnquist & kumpp. (2006, 113) 

mainitsevat näkemysten mittareiden määrästä vaihtelevan vastaajista riippuen 8 - 25 mittarin välillä. 

Huolimatta siitä kuinka monta mittaria mittaristoon valitaan, tulee mittareiden muodostaa hyvä, tasapainoinen 

kokonaisuus. Hyvässä mittaristossa on tasapaino taloudellisten ja ei-taloudellisen mittareiden välillä, lyhyen 

ja pitkän aikavälin tavoitteiden kesken, ulkoista ja sisäistä tehokkuutta kuvaavien mittareiden kesken sekä 

ennakoivien ja tulosmittareiden välillä. (Lönnquist & kumpp. 2006, 113) 

Mittaristolle ja mittareille asetettuja vaatimuksia on paljon. Tenhunen & Ukko ohjeistavat olemaan pyrkimättä 

täydellisyyteen. Heidän mukaansa rakennettu järjestelmä on usean ihmisen subjektiivinen näkemys 

yrityksestä, eikä yhtä ainoaa oikeaa mittaristoa ei ole olemassa. Reaalimaailman ilmiöitä on mahdotonta kuvata 

täydellisesti mittaristoon, ja se on hyväksyttävä. Relevantti, suppeampikin mittaristo on parempi kuin ei 

mittaristoa lainkaan. (Tenhunen & Ukko 2001, 23)  
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3 KIERTOTALOUS 

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja luonnonvarojen tuhlaus ovat ihmiskunnan 

suurimpia haasteita. Juurisyynä ongelmille pidetään taloudessa vallitsevaa lineaarista “ota, valmista, hävitä” -

toimintatapaa, jossa talouskasvu ja hyvinvointi perustuvat luonnonvarojen ylikulutukseen. (Valtioneuvosto 

2021, 11). Haaste on tunnistettu YK:n Kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa, jossa valtiot 

ovat sitoutuneet muun muassa luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön, resurssien kierrätykseen ja kestäviin 

tuotanto- ja kulutustapoihin. Viimeisimpien sadan vuoden ajan kehitys on perustunut etenkin fossiilisten 

polttoaineiden, mutta myös metallien, sementin, puun ja muovin kasvavaan käyttöön, mikä on vauhdittanut 

talouskasvua ja luonut työpaikkoja. Ratkaisuna kestävyyskriisiin on hiilineutraali kiertotalous: talouden uusi 

perusta, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin. Kiertotalous vaatii uudenlaista 

yhteistyötä ja verkostoja yritysten, päätöksenteon, tutkimuksen, alueellisten toimijoiden ja rahoittajien välillä. 

(Valtioneuvosto 2021, 26) 

Tämän tutkimuksen fokuksessa olevalla kunnallisella jätehuoltotoiminnalla pitkä historia ja nykyisin se 

katsotaan kuuluvan osaksi kiertotaloustoimialaa. Jätehuolto toimii yllä kuvattujen ongelmien ytimessä 

keskittyen mm. materiaalien talteenottoon ja ehkäisemään osaltaan jätteen muodostumista. Seuraavaksi 

perehdytään kiertotaloustoimialaan, keskittyen ensin sen taustalla olevaan kestävyyden käsitteeseen ja 

kestäviin liiketoimintamalleihin. Tämän jälkeen luodaan katsaus kiertotalouteen, sen liiketoimintamalleihin ja 

jätehuollon asemoitumiseen ko. toimialalla. 

 

3.1 Kestävyys ja kestävä liiketoiminta 

Luvussa käsitellään kestävyyttä perehtyen ensin kestävyyden eri näkökulmiin, eli miten eri tavoin kestävyyttä 

voidaan lähestyä ja jaotella. Lisäksi käsitellään, millaisia kestäviä liiketoimintamalleja on ja mihin 

periaatteeseen ne perustuvat. 

 

3.1.1 Kestävyys ja sen eri näkökulmat  

Kiertotalouden taustalla on pyrkimys kestävän kehityksen edistämiseen. Kestävä kehitys on 

maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, 

jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä 

tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja 

toiminnassa. (Ympäristöministeriö 2022) 

Kestävässä kehityksessä voidaan tunnistaa 3 näkökulmaa – taloudellinen kestävyys, ekologinen kestävyys sekä 

sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Nämä näkökulmat voidaan yleisellä tasolla määritellä tiivistetysti 

seuraavasti (Ympäristöministeriö 2022): 
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- Taloudellinen kestävyys: Taloudellinen kestävyys on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, 

joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen.  

- Ekologinen kestävyys: Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja 

ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan 

sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Ekologisen kestävyyden periaatteita ovat 

ympäristöhaittojen synnyn ennalta estäminen ja torjuminen niiden syntylähteillä. 

- Sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys: Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeisenä 

kysymyksenä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Yhä jatkuva 

väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä koulutuksen 

järjestäminen ovat maailmanlaajuisia sosiaalisen kestävyyden haasteita, joilla on merkittäviä 

vaikutuksia ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. 

Baumgartner & Ebner (2010, 78-80) ovat määritelleet kestävyyden näkökulmia yritystoiminnan kontekstissa 

ja ne voidaan tiivistää seuraavasti: 

- Taloudellinen kestävyys tarkoittaa yritysnäkökulmasta kestävyyden integrointia innovaatio- ja 

kehitystoimintaan, kumppanien kanssa tehtävään yhteistyöhön, tiedolla johtamiseen, prosesseihin, 

hankintaan ja rapotointiin. Tavoitteena integroinnissa on tuotannon ympäristövaikutusten 

vähentäminen ja kestävyystietoisuus ja vaatimukset kestävyyteen liittyen tulee kohdistaa oman 

toiminnan lisäksi myös koko hankintaketjuun.  

- Ekologinen kestävyys tarkoittaa yrityskontekstissa mm. huomion kiinnittämistä käytettäviin 

resursseihin (uusiutuvuus, käytön tehokkuus ja kierrätys), toiminnan aiheuttamiin päästöihin sekä 

tuotteiden koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin. 

- Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys on jaettavissa sisäisen ja ulkoisen sosiaaliseen kestävyyteen. 

Näistä sisäinen sosiaalinen kestävyys kohdistuu yrityksen hallintoon ja sen läpinäkyvyyteen, 

työntekijöistä huolehtimiseen ja heidän kehittämiseensä sekä terveyden ja turvallisuuden 

edistämiseen. Ulkoisen sosiaalisen kestävyyden aspekti kohdistuu yrityksen eettiseen käyttäytymiseen 

ja ihmisoikeuksien sekä eri kulttuurien kunnioittamiseen. Ulkoiseen sosiaaliseen kestävyyteen kuluu 

myös yrityksen pitäytyminen kestävyyden kannalta arveluttavan liiketoiminnan ulkopuolella (esim. 

ympäristöä tuhoava toiminta) ja toiminta rehellisesti välttäen kartelleja ym. markkinoita manipuloivia 

käytäntöjä. Yleisesti pyrkimyksenä on toiminen hyvänä ”yrityskansalaisena” tuoden toimintamaahan 

taloudellista vaurautta ja toimien kestävästi. 
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3.1.2 Kestävät liiketoimintamallit 

Kestävä liiketoimintamalli on liiketoimintamalli, joka toteuttaa vahvan kestävyyden periaatetta, eli 

ymmärretään, että maapallon ekologiset resurssit määrittävät ihmisen sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan 

rajat. Kestävä liiketoimintamalli huomioi kestävyyden taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen ulottuvuuden 

arvolupauksessa, arvon luomisessa ja arvon ansaitsemisessa. Kestävien liiketoimintamallien kautta välitetään 

kestävää arvoa asiakkaille ja muille sidosryhmille suorassa liiketoimintaympäristössä, mutta myös laajemmin 

koko yhteiskunnassa ja ekosysteemissä. 

Liiketoimintamalli tai innovaatio luokitellaan Geissdoerfer &kumpp. (2018, 406) mukaan kestäväksi, kun sen 

tavoitteena on 1.) kestävä kehitys tai positiiviset vaikutukset ympäristölle, yhteiskunnalle ja organisaation ja 

sen sidosryhmien pitkän aikavälin hyvinvoinnille (tai vähentyneet negatiiviset vaikutukset) tai 2.) ottaa 

käyttöön ratkaisuja tai ominaisuuksia, jotka edistävät kestävyyttä arvon luomisessa ja siihen liittyvässä 

arvoverkostossa.  

Kestävien liiketoimintamallien 9 arkkityyppiä ja niiden tavoitteet ovat (mukaillen Laukkanen 2019, 40-41): 

- Materiaalien ja energian käytön tehokkuuden maksimointi: Vähentää saasteita ja optimoida 

materiaalien käyttö ja minimoida ympäristöjalanjälkeä 

- Resurssikiertojen sulkeminen ja kiertotalous: Jätteen ja neitseellisen raaka-aineen määrän 

vähentäminen sekä ympäristöjalanjäljen pienentäminen 

- Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö: Vähennetään uusiutumattomien raaka-aineiden, mm. fossiilisten 

polttoaineiden, käyttöä korvaamalla niitä uusiutuvilla. Tätä kautta saavutetaan myös päästöjen 

vähentymistä 

- Toiminnallisuuden myyminen fyysisen tuotteen omistajuuden sijaan: Tuotteen käytön maksimointi 

lisää tehokkuutta ja materiaalien kierrätystä. Keskitytään tyydyttämään asiakastarpeet niin, että 

asiakkaan ei tarvitse omistaa tuotteita 

- Ota hallitsijan rooli, eli laajemman vastuun malli: Sidosryhmien hyvinvoinnin ja terveydentakaaminen 

pitkällä tähtäimellä sekä positiivisten sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten maksimointi. 

Vastuullisuustavoitteet levitetään toimitusketjun ylävirtaan (upstream stewardship) sekä alavirtaan 

(downstream stewardship) 

- Kestävä kulutus: Ylikulutuksen vähentäminen, kulutustottumuksiin vaikuttaminen, kuluttajien 

kouluttaminen 

- Suuntaaminen ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen: Liiketoiminnan ekologisten ja sosiaalisten 

hyötyjen priorisointi läheisessä yhteistyössä paikallisen yhteisön ja eri sidosryhmien kanssa. 

Taloudellisen voiton maksimointi ei ole ensisijaista 
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- Jaettu arvon luominen: Optimoidaan resurssien käyttö ja hyvinvoinnin luominen. Resurssien, taitojen 

ja tietämyksen jakaminen ja yhdistäminen (esim. kuluttajien kesken), uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien luominen, hyvinvoinnin jakaminen laajemmin 

- Kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen kehittäminen: Kehittäminen ja levittäminen mahdollisimman 

laajalle ja sitä kautta ekologisten ja sosiaalisten hyötyjen maksimointi 

 

3.2 Kiertotaloustoimiala 

Kiertotalouden keskeinen periaate on pidentää materiaalien kiertoa ja sitä kautta vähentää raaka-aineiden 

ympäristöä kuormittavaa käyttöä. Kiertotalous on liiketoiminta-alue, jossa luodaan kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaisesti kestävää arvoa, arvonluonnin pääpainon ollessa ekologisessa kestävyydessä. Kuvassa 

14 kuvattuna kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan osittainen päällekkäinen sijoittuminen, kiertotalouden 

ollessa hyvin pitkälti kestävyyden periaatteiden mukaista. 

 

 

Kuva 14. Kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden päällekkäisyys (Geissdoerfer & kumpp. (2018, 406) 

 

Ellen MacArthur Foundation (2022) on määritellyt kiertotalouden seuraavasti:  

Kiertotalous on ratkaisukehys, joka vastaa globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, 

biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen, jätteisiin ja saastumiseen. Se perustuu kolmeen 

periaatteeseen: jätteiden ja saasteiden poistamiseen, tuotteiden ja materiaalien kierrättämiseen 

(korkeimmalla arvolla) ja luonnon elvyttämiseen.  

Kiertotalous tukee siirtymistä uusiutuvaan energiaan ja materiaaleihin. Siirtyminen kiertotalouteen 

merkitsee taloudellisen toiminnan irrottamista rajallisten resurssien kuluttamisesta. Tämä edustaa 

systeemistä muutosta, joka rakentaa pitkän aikavälin kestävyyttä, luo liiketoimintaa ja taloudellisia 

mahdollisuuksia sekä tarjoaa ympäristö- ja yhteiskunnallisia etuja. 
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Kiertotalous tarkoittaa kokonaisvaltaisesti uutta tapaa suunnitella ja valmistaa tuotteita, mutta myös käyttää 

niitä. Aiemmin esitettyä Ellen MacArthur Foundationin kiertotalouden määritelmää täydentää 

Valtioneuvoston (2021, 26) esittämä määritelmä, joka ottaa kantaa myös tuotteiden käyttämiseen: 

Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään 

ja turvallisesti. Tuotteita myös jaetaan, vuokrataan, korjataan ja kierrätetään. Palvelullistaminen on 

osa kiertotaloutta. Kiertotalous on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia 

maapallon kantokyvyn rajoissa. Se hyödyntää digitalisaatiota tehokkaasti ja uudistaa yhteiskunnan 

rakenteita ja toimintamalleja. Kiertotalous on keino vähentää luonnonvarojen käyttöä. 

 

3.2.1 Kiertotalousjärjestelmä 

Kiertotalous korostaa tuotteiden ja materiaalien säilyttämistä luomassa arvoa mahdollisimman pitkään ja 

korkeassa jalostusarvossa. Arvoa materiaaleihin ja tuotteisiin sitoutuu tehdyn työn ja käytetyn energian kautta. 

Eräs tapa havainnollistaa kiertotaloutta on kuvassa 15 esitetty järjestelmäkaavio, joka kuvaa biologisten ja 

teknistenmateriaalien kiertoja ja niitä mahdollistavia toimintatapoja. 

 

 

Kuva 15. Kiertotalouden järjestelmäkaavio (Valtioneuvosto 2021, 27, alkup. Ellen MacArthur Foundation 

2019) 

Arvoa säilytetään parhaiten kuvan kaksi “arvoympyrän” pienillä sisäkehillä, kuten ylläpidolla (huolto, korjaus, 

päivittäminen). jolla mahdollistetaan tuotteen säilyminen pitkään käytössä. Arvo on pienintä ulkokehillä, kuten 

kierrätyksessä, joka kuluttaa paljon energiaa. Sisäkehiä korostava kiertotalous edellyttää kokonaisvaltaista 

muutosta liiketoimintamalleissa, asenteissa, lainsäädännössä ja taloudellisessa ohjauksessa. (Valtioneuvosto 

2021, 27) 
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3.2.2 Kiertotalouden liiketoimintamallit 

Geissdoerfer & kumpp. (2018, 405) mukaan eri tapoja resurssien tehokkaampaa käyttöä voidaan edistää 

uusiokäytön käyttöiän pidentämisen, prosessien resurssitehokkuuden, käyttöasteen parantamisen, 

palvelullistamisen kautta. Näihin tehostamisen mahdollisuuksiin perustuvat myös kiertotalouden 

liiketoimintamallit. Kiertotalouden liiketoimintamallit ovat saman tyyppisiä kuin aiemmin esitellyt kestävien 

liiketoimintamallien 9 arkkityyppiä, keskittyen kiertotaloudelle keskeisimpään kestävyyden osa-alueeseen, eli 

ekologiseen kestävyyteen. Kiertotalouden liiketoimintamallit jaotellaan usein viiteen pääryhmään: tuotteen 

elinkaaren pidentäminen, tuote palveluna, jakamisalustat, uusiutuvuus, talteenotto ja kierrätys. Kuvassa 16 

esitettynä mainitut liiketoimintamallit ja kunkin liiketoiminnan kohdalla esitetty mihin kiertotalouden 

periaatteeseen ne liittyvät. Esimerkiksi Jakamisalustat-liiketoiminnan periaate on kapasiteetin käytön 

optimointi. Talteenotto ja kierrätys -liiketoimintaa puolestaan pohjautuu arvon palauttamiseen jätteestä.  

 

 

Kuva 16. Kiertotalouden 5 liiketoimintamallia (Valtioneuvosto 2021, 20, alkup. Sitra & kumpp. 2018, 24) 

 

Seuraavassa eri liiketoimintamallien periaatteita tiiviisti (Sitra & kumpp. 2018, 26): 

- Uusiutuvuus: ”Rakennettu kestämään” - Suunnitellaan tuotteita, jotka ovat kestäviä ja helppo korjata 

ja ”Materiaalien kierto” – Käytetään kierrätettäviä ja bio-pohjaisia materiaaleja 

- Jakamisalustat: ”Jakaminen” – Kehitetään ratkaisuita, jotka lisäävät käyttökapasiteetti, ts. useampi 

voi käyttää samaa tuoteyksikköä 
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- Tuote palveluna: ”Tuote palveluna” – Tarjotaan asiakkaille mahdollisuutta käyttää tuotetta sen 

omistamisen sijaan ja ”Suorituskyky palveluna” – Tarjotaan asiakkaalle määritelty palvelu ja 

laatutaso, joka taataan. 

- Tuotteen elinkaaren pidentäminen: ”Korjaus ja huolto” – Tarjotaan korjaus ja huoltopalvelua tuotteen 

eliniän pidentämiseksi, ”päivitys” – Parannetaan tuotteen suorituskykyä uusimalla osia, 

”Jälleenmyynti” - Jälleenmyydään käytettyjä tuotteita, joilla on vielä käyttöikää jäljellä”, ”Uudelleen 

valmistus” – Tuotteiden tai sen osien korjaaminen tehtaalla ja palautus käyttöön. 

- Talteenotto ja kierrätys: ”Kierrätys” – Loppuun käytettyjen tuotteiden kerääminen ja käyttö uudestaan 

omassa tuotannossa. Talteenotto/palautus” – Käytettyjen osien sekä materiaalien kerääminen ja 

palauttaminen raaka-ainetuotantoon. 

Näissä kaikissa liiketoimintamalleissa yksi selkeä lisäarvon lähde on resurssien käytön tehostaminen. 

Kulutustuotteissa hyödynnetään kaikkia edellä mainittuja kiertotalouden liiketoimintamalleja, mutta 

useimmiten kuluttaja kohtaa kiertotalouden käyttöikää pidentäviä palveluja, tuote palveluna -ratkaisuja tai 

jakamisalustoja käyttäessään. Tällaisia ovat esimerkiksi korjauspalvelut, digitaalisten sisältöjen 

suoratoistopalvelut ja liikkumispalvelut. (Valtioneuvosto 2021, 20) 

 

3.2.3 Jätehuolto osana kiertotaloutta 

Suomessa kunnallisen jätehuollon tehtäviin kuuluvat mm. jätteiden kerääminen yksityisasiakkailta, jätteen 

jatkokäytön mahdollistavat toimet sekä loppusijoitus, niiden jätteiden osalta, joiden jatkokäyttö ei ole 

mahdollinen. Jätehuollon tehtävät kuvataan tarkemmin tutkimuksen toimintaympäristöä kuvaavassa luvussa. 

Kiertotalouden järjestelmässä ja sitä kuvaavassa kaaviossa (kuva 15) kunnallisen jätehuollon tehtäviä ovat 

keräämisen ja kaatopaikalle sijoittamisen lisäksi kerätyn jätteen kanavoiminen hyödynnettäväksi 

energianlähteenä ja kiertoon palauttaminen. Kiertoon palauttaminen käsittää kunnallisen jätehuollon kohdalla 

kerätyn materiaalin palauttamista tekniseen tai biologiseen kiertoon, joista tekniseen kiertoon palauttaminen 

käsittää kierrätykseen, materiaalien uusiokäyttöön ja uudelleenvalmistukseen palautuksen. Biologisen kierron 

kohdalla tehtävät liittyvät kompostointiin, maaperään palauttamiseen ja biopolttoaineen raaka-aineen 

toimittamisen. 

Jätehuolto sijoittuu esitellyistä kiertotalouden liiketoimintamalleissa (kuva 16) talteenotto ja kierrätys- 

liiketoimintaan. Jätehuollon tehtäviin kuuluu myös loppusijoitusta, miltä osin sen siinä voitaneen katsoa 

sisältävän elementtejä myös tuotteen elinkaaren pidentämisen liiketoimintamallista. 

  



39 
 

4 MITTARISTON TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 

Tässä tutkimuksessa on tavoitteena rakentaa suorituskyvyn johtamisen mittaristo kuntaomisteisille 

jätehuoltoyhtiöille. Tutkimuksessa haastateltavat henkilöt ja Case-yritys toimivat jätehuoltoalalla Suomessa ja 

toimintaympäristön hahmottamiseksi tulee tarkastella kotimaista jätehuoltojärjestelmää. Luvussa 4.1. 

esitellään Suomen jätelakia ja kuinka jätehuolto on Suomessa organisoitu ja mikä on kuntaomisteisten 

yhtiöiden rooli. Luvussa 4.2. käsitellään kuntaomisteisten jätehuoltoyhtiöiden ominaispiirteitä suorituskyvyn 

johtamisen näkökulmasta ja asiaa lähestytään toimialan sekä julkisomisteisuuden näkökulmista. Luvussa 4.3. 

luodaan katsaus jätehuoltoalan suorituskyvyn johtamisen tutkimukseen, eli mm. mitä mittaristomalleja alalla 

on käytetty. 

 

4.1 Jätehuollon tehtävät ja organisoituminen Suomessa 

Jätelaki ja kuntien vastuut jätehuollossa 

Suomessa tapahtuvan jätehuollon tehtävät ja vastuut määritellään jätelaissa (714/2021). Jätelain tarkoituksena 

on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, 

ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva 

jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista (Jätelaki §1).  

Laki määrittelee kunnille viranomaistehtäviä sekä velvollisuuksia jätehuollon järjestämiseen liittyen. Kunnalle 

kuuluvista jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä, Kuntalaissa 

(410/2015) tarkoitettu toimielin (kunnan jätehuoltoviranomainen) (Jätelaki §23). Tällä tarkoitetaan 

esimerkiksi kunnassa toimivaa jätelautakuntaan. Jätelaissa kunnille kohdistettuja keskeisimpiä velvollisuuksia 

ovat jätehuollon ja siihen liittyvien kuljetusten järjestäminen. 

Jätehuollon järjestäminen  

Jätelain (32 §) mukaan kunnan tulee järjestää seuraavien jätehuolto: 

1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan 

lukien kotitalouden pienimuotoisessa itse tehtävässä rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä jäte; 

2) kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte; 

3) liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 

jätteen kanssa; 

4) muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1–3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa 

putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä. 
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Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan tässä laissa vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja 

muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi-, tekstiili- ja 

biojäte sekä käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot, akut ja suurikokoiset esineet, sekä 

laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä, ei kuitenkaan 

saostus- ja umpisäiliölietettä. Kunnan on lisäksi järjestettävä mm. asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa 

syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. 

Pakkausjätteen erilliskeräämiseksi jätelaissa on mainittu kuntien ja pakkausten tuottajayhteisön yhteistoiminta 

(Jätelaki 49a §). Tarkoituksena on, että kuntien järjestämä kiinteistöittäinen keräys ja tuottajayhteisön 

järjestämä alueellinen vastaanotto muodostavat maantieteellisesti kattavan ja väestötiheys huomioon ottaen 

kiinteistön haltijoita hyvin palvelevan keräysverkoston. Tavoitteena on, että jätteen keräys ja kuljetus 

järjestetään kustannustehokkaasti ja päästöt ympäristöön sekä haitat asuinympäristön viihtyisyydelle ja 

turvallisuudelle ovat mahdollisimman vähäiset. 

Jätteen kuljetus 

Kunnan on huolehdittava siitä, että 32 §:n tarkoitetun jätteen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan 

järjestämästä vastaanottopaikasta (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on 

järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja 

luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on 

noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä. Jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai 

käsittelypaikkaan. (Jätelaki 35 §). Mikäli kunta toimii jätekuljetusten järjestäjänä, on kiinteistöittäisten 

jätteenkuljetuspalvelujen hankintoja suunnitellessaan tehtävä markkinakartoitus. Tarjouspyynnössä 

jätteenkuljetuspalvelujen kesto on määriteltävä sekä hankinnat ajoitettava siten, että kaiken kokoisilla 

yrityksillä on mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin. Kuljetushankinnat on kilpailutettava osiin jaettuina 

siten, että useampi kuin yksi yritys voidaan valita palvelun tuottajaksi. (Jätelaki 36 §) 

 

Kuntien omistamat jätehuoltoyhtiöt 

Jätelain mukaan Suomessa kunnan on mahdollista siirtää sen vastuulla olevien jätehuollon palvelutehtävät 

kuntien omistamalle yhtiölle. Tällaisesta palvelujen hankinnasta säädetään julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (Jätelaki 43 §). 

Suomessa monet kunnat ovat siirtäneet jätehuoltoon järjestämiseen liittyviä tehtäviä yksin tai muiden kuntien 

kanssa yhdessä omistamilleen alueellisesti toimiville yhtiölle. Suomessa kunnallisen jätehuollon kattojärjestön 

Suomen Kiertovoima ry:n mukaan sen jäseninä oli vuoden 2022 alussa 25 kuntaomisteista jätehuoltoyhtiötä, 

3 kuntayhtymää sekä 4 kuntaa, joilla jätehuolto oli kunnan omaa toimintaa. (Kiertovoima 2022). Kaikki 

Suomen kunnat tai niiden jätehuoltoyhtiöt eivät ole kattojärjestön toiminnan piirissä, mutta kattojärjestön 

jäsenjakauma antanee kuvaa yhtiömuotoisen toiminnan yleisyydestä. 
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Kuntaomisteiset jätehuoltoyhtiöt ovat alueellisesti toimivia. Esimerkiksi Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n 

toimialuetta on Lounais-Suomen alue sisältäen Turun, Salon, Naantalin, Raision sekä muita alueen kuntia. 

Yhtiöiden hallitukset koostuvat osakaskuntien edustajista ja useimmiten edustaja on joko virkamies tai 

omistajakunnan kunnallispolitiikassa vaikuttava henkilö. 

Kuntaomisteisille jätehuoltoyhtiölle on tyypillistä, että omistajakunnat eivät rahoita niiden toimintaa, vaan 

jätehuoltopalvelut rahoitetaan asiakkailta saatavilla maksuilla, pääasiassa jätteenkäsittely- ja palvelumaksuilla 

sekä jätehuollon perusmaksulla. Tutkimuksen yhteydessä tehdyn tiedonhaun perusteella Suomessa 

kuntaomisteisten jätehuoltoyhtiöiden liikevaihdot vaihtelivat muutamasta miljoonasta lähelle 50 M€.  

Suurimpien toimijoiden liikevaihdot ovat 20 - 50 M€ luokassa, valtaosassa liikevaihdon ollessa noin 10 - 20 

M€ suuruusluokassa. Tilastokeskuksen mukaan pieniksi ja keskisuuriksi yrityksiksi (pk-yritykset) 

määritellään yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on 

enintään 50 miljoonaa euroa (Tilastokeskus 2022). Kuntaomisteiset jätehuoltoyhtiöt ovat katsottavissa tämän 

määritelmän mukaan pk-yrityksiin kuuluviksi. 

Kuntaomisteiset jätehuoltoyhtiöt toimivat kuntien sidosyksikköinä ja niiden toiminnan talouden pidon 

reunaehtoja määrittävät Kuntalaki, Lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista sekä Kilpailulaki. 

Näiden yhtiöiden toiminta sisältää usein niin lakisääteistä kuin myös markkinaehtoista toiminta. Näistä ensinnä 

mainittu on Jätelain 43§ mukaista toimintaa ja tämän toiminnan kohdalla voiton on lain mukaan oltava enintään 

kohtuullinen. Ulkopuolisille tarjottava, ns. markkinaehtoinen toiminta on vapaasti hinnoiteltavissa ja tällä 

toiminnalla voidaan subventoida lakisääteistä toimintaa, muttei päinvastoin. Markkinaehtoinen, ulkopuolisille 

asiakkaille tarjottava liiketoiminta on rajoitettu 10 %:iin liikevaihdosta (Lain julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, § 15) ja joissain kunnallisissa jätehuoltoyhtiöissä nämä toiminnot on 

sijoitettu eri yhtiöihin asioiden selkiyttämiseksi ja tämän rajoitteen välttämiseksi. 

Tämä tutkimuksen fokus on Suomessa ja suomalaissa kuntaomisteisissa jätehuolto- ja kiertotalousyhtiöissä. 

On kuitenkin huomion arvoista, että myös muissa maissa kansallisissa jätehuoltolaeissa määriteltyjä kunnille 

vastuutettuja tehtäviä on siirretty kuntaomisteisten jätehuoltoyhtiöiden vastuulle ja niissä toimii siten 

vastaavan tyyppisiä jätehuoltoyhtiöitä kuin Suomessa (mm. Guimaraes & kumpp. 2009). 

 

4.2 Kuntaomisteisten jätehuolto- ja kiertotalous yhtiöiden ominaispiirteitä suorituskyvyn 

johtamisen näkökulmasta 

Seuraavassa käsitellään kuntaomisteisten jätehuolto- ja kiertotalousyhtiöiden ominaispiirteitä jaotellen niitä 

omistuspohjasta (kuntaomisteisuuden ja julkisen sektorin ominaispiirteet) ja toimialasta aiheutuviin 

ominaispiirteisiin. 
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4.2.1 Kuntaomisteisuuden ja julkisen sektorin ominaispiirteet 

Vaikka kuntaomisteiset jätehuolto- ja kiertotalousyritykset ovat yhtiömuotoisia, on niissä kuitenkin 

julkisomisteisuudestaan johtuen tiettyjä piirteitä, jotka erottavat ne vapailla markkinoilla toimivista 

yksityisomisteisista yrityksistä. Nämä erityispiirteet liittyvät toiminnan tavoiteisiin, yrityksen sidosryhmiin, 

omistuspohjaan ja toiminnan lakisääteisyyteen. Näillä ominaispiirteillä on vaikutuksia mm. näiden yritysten 

tavoiteasetantaan ja näin ollen myös niiden suorituskyvyn johtamiseen. Rantanen & kumpp. (2007, 427-428) 

mukaan julkisen sektorin organisaatioissa on tiettyjä erityispiirteitä, jotka hankaloittavat suorituskyvyn 

mittaamista ja johtamista. Näitä tekijöitä ovat heidän mukaansa mm. seuraavat (Rantanen & kumpp. 2007, 

428; Rusila & kumpp. 2009, 17): 

- Toiminnan tavoitteissa on epäselvyyttä 

- Julkisen organisaation useilla sidosryhmillä on ristiriitaisia tarpeita 

- Toiminnan lakisääteisyys 

- Omistajuudessa on puutteita ja epäselvyyksiä 

- Johdon johtamistaidot ovat heikot 

Rantanen & kumpp. mukaan julkisen sektorin johtajat valitaan usein muiden ominaisuuksien kuin 

johtamistaitojen perusteella. Lisäksi heidän mukaansa julkisissa organisaatiossa omaisuus koetaan yhteiseksi, 

eikä se siten ole kenenkään vastuulla. Kun organisaatiossa ei koeta aitoa omistajuutta, niin ei myöskään synny 

kunnollista suoritusten kontrollointia. (Rantanen & kumpp. 2007, 429). Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt ovat 

osakeyhtiömuotoisia, niillä on omistajina useita kuntia ja ne toimivat osakeyhtiölain mukaisesti. Tämän 

voidaan arvioida vähentävän omistajuuteen ja johtamistaitoihin liittyviä ongelmia, sillä tällaisen yhtiön 

toimintaa valvoo yleensä laajapohjainen hallitus ja niiden näiden yhtiöiden johtajat voidaan olettaa valittavan 

pätevyysperustein, eikä esim. poliittisin perustein. Muita mainittuja erityispiirteitä, eli tavoiteasetantaan, 

sidosryhmiin ja lakisääteisyyteen liittyviä ominaispiirteitä, tarkastellaan seuraavassa tarkemmin. 

Tavoiteasetanta liittyvät ominaispiirteet 

Julkisen sektorin toiminnan tavoitteet liittyvät yleisesti taloudellisuuteen, tuloksellisuuteen, kannattavuuteen 

ja tehokkuuteen, kilpailukyky ja vaikuttavuus, sekä talouden tasapainoon (Pekkola & kumpp. 2008, 14-16). 

Kaplan & Norton (2002, 145) mukaan yleishyödyllisessä tai julkisessa organisaatiossa talouden mittarit eivät 

riitä ilmaisemaan toimiiko organisaatio toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Heidän mukaansa julkisen sektorin 

organisaation toimintaa ja tavoitteita tulisi arvioida seuraavasta 3 näkökulmasta: 
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- Syntyneiden kustannusten näkökulma: Korostetaan toiminnan tehokkuuden tärkeyttä ja siitä mm. 

käyttäjille aiheutuvia kustannuksia. 

- Tuotetun arvon näkökulma: Esimerkiksi toiminnan kautta saavutettava saasteiden väheneminen tai 

turvallisempi lähiympäristö 

- Tuen laillistamisen näkökulma: Jotta varmistetaan toimintojen jatkuva rahoitus, organisaation on 

pyrittävä täyttämään rahoituslähteen, eli lainsäädäntöelinten ja viime kädessä kansalaisten ja 

veronmaksajien tavoitteet. 

Mainitut Kaplan & Nortonin kuvaamat julkisen organisaation tavoitteet ja näkökulmat sopivat myös 

kuntaomisteiseen jätehuoltoon melko hyvin sen tavoitteita määritettäessä. Mainitut näkökulmat tarkoittaisivat 

jätehuoltoyhtiöiden tapauksessa esimerkiksi toiminnan tehokkuutta ja sitä kautta palvelun edullisuutta 

kuntalaisasiakkaille (syntyneiden kustannusten näkökulma) sekä jätehuoltolain toteuttamista esim. kestävän 

kehityksen periaatteiden toteutumisena (tuotetun arvon näkökulma). Tuen laillistamisen näkökulmasta 

katsottuna yritys täyttää sille asetetut tavoitteet toteuttaessaan jätelain ja ympäristölain vaatimukset sekä 

tarjotessaan asiakkailleen edullisia ja laadukkaita palveluita.  

Kuntaomisteiset yhtiöt yleisesti perustettu vastaamaan lakisääteisen tai muutoin yhteiskunnallisesti 

merkittäväksi katsotun tehtävän hoitamisesta ja tämä tulee huomioida mm. niiden taloudellisia tavoitteita 

asetettaessa. Pekkola & kumpp. (2008, 15) mukaan julkisella sektorilla ja erityisesti kunnissa 

kannattavuustermiä voidaan käyttää maksullisen toiminnan tarkastelussa, johon myös kunnallinen jätehuolto 

kuuluu. Kuntaomisteiset jätehuoltoyhtiöt pyrkivät toimimaan kannattavasti, mutta ne eivät kuitenkaan 

lähtökohtaisesti pyri maksimoimaan voittoaan, vaan niiden pyrkimyksenä on tuottaa edullisia palveluita 

asiakkailleen. Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt toimivat usein monopoliasemassa alueellaan ja siten niiden 

hinnoitteluperiaatteita tulee ohjata, jottei asiakkaiden kohtaama palvelun hinta muodostu perusteettoman 

korkeaksi. 

Sidosryhmiin liittyvät ominaispiirteet 

Julkisen sektorin ominaispiirre suorituskyvyn mittaamisen näkökulmasta on mm. sen useat sidosryhmät ja 

ristiriitaiset tarpeet, jolloin on epäselvää kenen tarpeet ovat tärkeimpiä ja mitä toiminnasta pitäisi mitata. 

Lisäksi julkisen sektorin toiminnalle on usein ominaista toiminnan lopputuotteiden epäselvyys, jolloin 

toimintaa ohjaavien tavoitteiden asettaminen on vaikeaa. (Rantanen & kumpp. 2007, 427).  

Kuntaomisteisten jätehuoltoyhtiöiden sidosryhmiä ovat mm. omistajat (kunnat), asiakkaat (kuntalaiset ja 

kunnissa toimivat yritykset), erilaiset tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit. Keskeinen seikka ja 

tavoiteasetantaan liittyvä erityispiirre on yhteys omistajien ja asiakkaiden välillä. Kuntaomisteisessa 

jätehuoltoyhtiössä omistajan edustajina yhtiön päätöksenteossa ovat usein kunnallispoliitikot. He edustavat 

välillisesti myös kuntalaisia, eli toisaalta he edustavat myös yrityksen asiakkaita. Tämän yhteyden kautta 

yhtiöiden hallituksissa on usein tiivis kytkentä omistajakuntaan ja sen päätöksentekoon sekä asukkaisiin. Tämä 
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asetelma tarkoittaa, että yrityksen omistajien ja sen asiakkaiden välillä ei ole normaalissa yritysmaailmassa 

olevaa intressiristiriitaa, vaan näiden tahojen intressit ovat pitkälti yhtenevät. 

Lainsäädännön vaikutukset 

Julkisia palveluja säätelevät ja ohjaavat usein lait ja normit, jotka asettavat haasteensa suorituskyvyn 

mittaamiselle ja mittaamisen seurauksena tehtäville toimenpiteille (Rusila & kumpp. 2009, 17). Nämä seikat 

tulee huomioida myös lakisääteisiä tehtäviä hoitavien organisaatioiden, myös julkisomisteisten yritysten, 

suorituskykyä arvioitaessa. 

Kuten jo aiemmin mainittiin, on jätehuoltotoiminta lakisääteistä ja jätehuoltoyhtiön toimintaa ohjaavat useat 

erilaiset lait. Jätelaki määrittää kuntien tehtävät, jotka se voi siirtää omistamalleen yhtiölle – se määrittelee 

mitä jätejakeita kuntaomisteinen jätehuoltoyhtiö saa kerätä ja mitä muita tehtäviä sen vastuulle kuuluu, mutta 

toisaalta myös mitä se ei saa tehdä. Toimintaa ohjaa jätelain lisäksi myös ympäristölainsäädäntö ja siihen 

liittyvät luvanvaraisuudet koskien mm. kaatopaikkojen ympäristölupia.  

Yksi lainsäädännöllinen näkökulma liittyy kuntaomisteisten yhtiöiden mahdollisuuteen tarjota palveluita 

omistajakunnilleen (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) sekä niiden 

toimimiseen avoimilla markkinoilla (Kilpailulaki 948/2011). 

Palvelut omistajakunnille: Kunnat voivat hankkia sidosyksiköiltään, esim. omistamiltaan tytäryhtiöiltä, 

palveluita kilpailuttamatta. Sidosyksiköiden toimintaa on rajattu ja lain julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista (1397/2016 15§) mukaan niiden liikevaihdosta maksimissaan 5 % tai maksimissaan 

500.000 € voi tulla muualta kuin niiden omistajayksiköiltä.  

Kuntaomisteiset jätehuoltoyhtiöt toimivat omistajakuntiensa sidosyksiköinä ja niiden lakisääteisen toiminnan 

liikevaihto katsotaan niiden omistajakunnilta saaduksi liikevaihdoksi, mutta tämän lisäksi niillä on usein 

merkittävissä määrin myös muuta liiketoimintaa. Sidosyksiköiden muille kuin omistajayksiköilleen tarjottavan 

liiketoiminnan määrä oli aiemman lainsäädännön mukaan määritelty olevan enintään 10 % liikevaihdosta ja 

ilman euromääräistä ylärajaa.  Jätehuollolle on annettu siirtymäaika uusiin rajoihin sopeutumiseen ja mainitut 

rajat (5 % ja 500.000 €) tulevat voimaan vuoden 2030 alusta alkaen (Jätelaki 445/2018 145a §). 

Toimiminen avoimilla markkinoilla: Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden toimintaa avoimilla markkinoilla 

rajaavat kuvatut prosentuaaliset ja euromääräiset liikevaihtorajat, mutta myös kilpailulaki. Kilpailulaki 

(2011/948 30a §) määrittelee, että kunnan, kuntayhtymän, valtion taikka niiden määräysvaltaan kuuluvan 

yksikön harjoittamassa taloudellisen toiminnan ei tule: 

- vääristää terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä markkinoilla,  

- estää terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun syntymistä tai kehittymistä tai 

- olla ristiriidassa kuntalain (410/2015) 128 §:ssä säädetyn markkinaperusteisen hinnoittelun 

vaatimuksen kanssa 
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Lisäksi kilpailulaissa (948/2011) on säädetty, että julkisen toiminnan tuotoilla tällainen yhtiö ei saa 

subventoida markkinaehtoista toimintaa ja sen siten laskea markkinoille tarjottavan tuotteen tai palvelun 

hintaa.  

 

4.2.2 Toimialan ominaispiirteet 

Kun jo aiemmin mainittiin, on jätehuolto osa kiertotaloutta, jossa kestävyys on keskeinen arvo ja toimintaa 

ohjaava tavoite. Romana & kumpp. (2021, 93) mukaan jätehuoltoa arvioitaessa tulee kustannusten ja 

tehokkuuden lisäksi arvioida myös sen ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset, eli kestävyys laaja-

alaisesti huomioiden. Kiertotaloutta käsitelleessä luvussa 3 käytiin läpi mitä kestävyyden eri ulottuvuudet - 

taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys - tarkoittavat yritysnäkökulmasta. Ko. luvussa kuvataan 

melko kattavasti kestävyyttä ja sen näkökulmia, mutta tarkennetaan asiaa hieman jätehuollon näkökulmasta: 

Taloudellinen kestävyys: Kuntaomisteiset jätehuoltoyhtiöt toimivat kuntien sidosyksikköinä ja niiden toiminta 

on valtaosaltaan voittoa tavoittelematonta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö talous olisi tällaisen 

kuntaomisteisen yrityksen toimintaa tarkasteltaessa keskeisessä roolissa. Wilson & kumpp. (2015) mainitsevat 

teoksessa Bastos & kumpp. (2019, 43), että kunnallisen jätehuollon talouden arviointia voidaan lähestyä 

taloudellisen kestävyyden kautta arvioiden sitä seuraavien kuuden kriteerin kautta:  

- Kustannuslaskentamenettelyiden läpinäkyvyys  

- Kokonaisbudjetin riittävyyttä sen lähteestä riippumatta  

- Kustannusten kattaminen kotitalouksilta saavilla tuotoilla 

- Käyttömaksujen kohtuuhintaisuus  

- Hävittämiskustannusten kattavuutta keskittyen siihen, kuinka pitkälle hävittäminen on "hinnoiteltua"  

- Kyky kerätä pääomaa investointeja varten 

Näitä periaatteita nähdään voitavan soveltaa hyvin myös Suomessa kuntaomisteista jätehuolto-organisaation 

ja -yrityksen talouden tavoitteita asetettaessa. Baumgartner & Ebner (2010, 79-80) mukaan taloudellinen 

kestävyys tarkoittaa yritysnäkökulmasta mm. kestävyyden integrointia innovaatio- ja kehitystoimintaan sekä 

kumppanien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Jätehuoltoyhtiöissä tehtävä liiketoiminnan kehittämisen ja 

monipuolistamisen voitaneen katsoa kuuluvaa taloudellisen kestävyyden edistämiseen.  

Ekologinen kestävyys: Luvussa 3.1.1 mainittiin, että Baumgartner & Ebner mukaan (2010, 79) ekologinen 

kestävyys tarkoittaa yrityskontekstissa mm. huomion kiinnittämistä käytettäviin resursseihin (uusiutuvuus, 

käytön tehokkuus ja kierrätys), toiminnan aiheuttamiin päästöihin sekä tuotteiden koko elinkaaren aikaisiin 

ympäristövaikutuksiin. Ekologinen kestävyys on jätehuollon kannalta kestävyyden keskeisin osa-alue, sillä 

jätehuollon keskeinen tavoite on nimenomaan pyrkiä vähentämään ympäristön kuormitusta. Jätehuollon 
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tehtävänä on järjestää jätteiden keräys tehokkaasti ja huolehtia siitä, että kerätty materiaali saataisiin 

palautettua mahdollisimman hyvin takaisin kiertoon.  

Mendes & kumpp. (2015) mukaan on tärkeää, että kansalaiset osallistuvat jätteiden synnyn vähentämiseen 

omaksumalla ennaltaehkäisevän käyttäytymisen jätteen tuotannossa sekä käytäntöjä, jotka helpottavat 

jätteiden kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä. Suomessa jätehuoltoyhtiöille on asetettu aiemmin 

mainittujen tehtävien lisäksi tehtävä valistaa kuluttajia jätteiden synnyn ehkäisyssä ja kierrätystietoisuuden 

lisäämisessä. 

Tämän valistamisen ja sitä kautta tapahtuvan vaikuttamisen lisäksi jätehuolto-organisaatio voi Mendes & 

kumpp. (2015) mukaan omalla toiminnallaan, eli keräysten ja kuljetusten suunnittelulla, jätteiden käsittelyllä 

ja loppusijoitusratkaisuilla sekä tehokkaalla henkilöresurssien ja taloudellisten resurssien kohdentamisella 

säästää luonnonvaroja, vähentää saastepäästöjä ja minimoida ympäristövaikutuksia.  

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys on Baumgartner & Ebner (2010, 79-80) mukaan jaettavissa sisäisen ja 

ulkoisen sosiaaliseen kestävyyteen. Näistä sisäisen sosiaalisen kestävyyden kohdistuessa yrityksen hallintoon 

ja sen läpinäkyvyyteen, työntekijöistä huolehtimiseen ja heidän kehittämiseensä sekä terveyden ja 

turvallisuuden edistämiseen. Nämä mainitut seikat ovat yleisiä eettisessä yritystoiminnassa huomioitavia 

seikkoja, eikä niiden voida katsoa olevan jätehuoltoyhtiöiden erityispiirre.  

Ulkoisen sosiaalisen kestävyyteen kuuluu Baumgartner & Ebner (2010, 80) mukaansa yrityksen pitäytyminen 

kestävyyden kannalta arveluttavan liiketoiminnan ulkopuolella ja toimia rehellisesti välttäen kartelleja ym. 

markkinoita manipuloivia käytäntöjä. Suomessa toimivat jätehuoltoyhtiöt ovat julkisia hankintayksiköitä ja 

siten niiden tulee toiminnassaan noudattaa mm. lakia julkisista hankinnoista. Tämä velvoite ohjaa niitä 

toimimaan kilpailutuksissaan kaikkia tarjoajia tasapuolisesti kohtelevalla tavalla. Kuntaomisteiset 

jätehuoltoyhtiöt toimivat lainsäädännöstä niille tulevassa monopoliasemassa, mistä johtuen niiden tulee 

kiinnittää mm. hinnoitteluun ja toiminnan läpinäkyvyyteen erityistä huomiota. 

 

Yhteiskunnalliset yritykset 

Luvussa 2 mainittiin, että kestävässä yritystoiminnassa voidaan sanoa yleisesti pyrkimyksenä olevan toiminen 

hyvänä ”yrityskansalaisena” tuoden toimintamaahan taloudellista vaurautta ja toimien kestävästi. Suomessa 

tunnetaan ns. yhteiskunnallisen yrityksen käsite, jossa on tunnistettavissa yhtäläisyyttä mainittuun ”hyvän 

yrityskansalaisuuteen” ja se määritellään seuraavasti: 

”Yhteiskunnalliset yritykset toimivat vastuullisesti ja kantavat yhteiskunnallista vastuuta. Nämä yritykset 

harjoittavat kestävää pitkän tähtäimen liiketoimintaa ja käyttävät voitostaan vähintään puolet toimintansa 

kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Merkin voi saada käyttöönsä 

yritys, joka on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia”. (Suomalaisen työn liitto ry 

2022) 
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Sertifioinnin saannin edellyttää, että yhteisön tarkoituksena on tuottaa liiketoiminnallaan yhteiskunnallista 

hyvää ja suurin osa sen voitosta käytetään yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen. Monet suomalaiset 

kunnalliset jätehuoltoyritykset ovat hankkineet tämän sertifioinnin ja siten kuntaomisteinen 

jätehuoltoliiketoiminta täyttää nämä edellytykset. 

 

Kestävyyden huomiointi mittaristoa rakennettaessa 

Kestävyys, ja erityisesti ekologinen kestävyys, on siis jätehuollon ominaispiirre, mutta miten se tulee 

huomioida mittaamisessa ja mittaristoa laadittaessa. Kestävyyden huomioinnin tasoon suorituskyvyn 

johtamisessa ja mittaamisessa vaikuttaa se, kuinka yritys tai organisaatio määrittää suhtautumisensa 

kestävyyteen. Jos kestävyyteen liittyvät asiat kuuluvat organisaation strategisiin tavoitteisiin, tulee tämä 

huomioida myös sen toiminnan mittaristossa. Jos organisaation määrittelee kestävyytensä ns. vahvan 

kestävyyden mukaan arvottaen kestävyyden sen tärkeimmäksi tavoitteeksi, tulee tämä huomioida myös 

mittaristossa ja strategiakartassa sijoittamalla kestävyys mittariston tavoitehierarkiassa ylimmäksi. 

(Krivokapic & Jovanovic 2007, 264) 

Krivokapic & Jovanovic (2007, 264-265) mukaan kestävyys voidaan huomioida Balance scorecard -

tyyppisessä mittaristossa eri tavoin ja esittelevät siihen 3 vaihtoehtoa: 

- Integroidaan kestävyys osaksi kutakin Balance scorecardin neljää osa-aluetta 

- Luodaan kaikille kestävyyden näkökulmille (talous, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys) omat osa-

alueensa mittaristoon 

- Luodaan yksi kestävyyden eri näkökulmat yhdistävä osa-alue (erityisesti ekologisen ja sosiaalisen 

kestävyyden) 

Balance scorecardiin sisältyvää talouden näkökulmaa voidaan heidän mukaansa käyttää taloudellisen 

kestävyyden huomiointiin ja uusien osa-alueiden luomisella mahdollistettaisiin ekologisen kestävyyden ja 

sosiaalisen kestävyyden huomiointi.  

Mainituista tavoista integrointi on heidän mukaansa yleisin. Kestävyys tulisi heidän mukaansa mukaan ottaa 

mittaristoon yhdeksi tai useammaksi omaksi osa-alueekseen, jos kestävyys on vahvasti läsnä yrityksen 

strategiassa. (Krivokapic & Jovanovic 2007, 266).  Kuvassa 17 esitetty kestävyyden (Environmental 

Management System, EMS) integrointi Balance scorecardin osa-alueisiin sekä strategiakarttaan, kuvaten mitä 

kestävyys kullakin osa-alueella esimerkiksi tarkoittaisi. 
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Kuva 17. Kestävyyden huomiointi integroimalla Balance scorecardiin ja strategiakarttaan (Krivokapic & 

Jovanovic 2007, 266) 

 

4.3 Katsaus jätehuollon suorituskyvyn johtamisen tutkimukseen 

Tutkimuksen osana suoritetun tutkimuskatsauksessa pyrittiin selvittämään, millaisia suorituskyvyn johtamisen 

analysointimenetelmiä on käytetty sekä mitä mittareita on käytetty ja miten niissä on huomioitu jätehuollon 

erityispiirteet. Tutkimuskatsauksen perusteella jätehuollon suorituskyvyn johtamisen tutkimuksessa käytettyjä 

analysointimenetelmiä ovat olleet erilaiset benchmarkingit sisältäen erilaisia jätehuollon 

suorituskykyindikaattoreita (Performance indicator). Mittaristoista alan tutkimuksessa on käytetty Balance 

Scorecard -tyyppisiä mittaristoja jätehuoltoalan erityispiirteet huomioiviksi muokattuina. Seuraavassa tiiviisti 

tutkimuskatsauksen havainnoista. 

Benchmarking ja tunnusluvut 

Tutkimuskatsauksessa erilaisia tunnuslukuja ja niiden listauksia löydettiin useita. United Nations Environment 

Program -ohjelmassa (2005) oli tarkasteltu jätehuoltojärjestelmää ja sen tehtäviä eri alueellisilla tasoilla, jotka 

Suomen kontekstissa vertautuisivat valtakunnalliseen, maakunnalliseen ja kunnalliseen tasoon. Tutkimuksessa 

esitettiin kattavasti kunnallisen jätehuollon tapauksessa soveltuvia tunnuslukuja (26 kappaletta). Nämä 

tunnusluvut on esitetty taulukossa 1 ja ne jakautuvat neljään kategoriaan – Alue (Generation), Kerääminen & 

kuljetus (Collection & transport), Kierrätys (Resource recovery), Loppujäte (Final disposal). 
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Taulukko 1. Jätehuollon tunnuslukuja (United Nations Environment Program 2005, Appendix B) 

 

 

Alue-tason mittarit kohdistuvat mm. toimialueen laajuuteen, alueen kotitalouksien määrään sekä kerättävien 

jätejakeiden määrään. Kerääminen & kuljetus -kategoriassa on mm. tyhjennysväleistä kertovia mittareita, 

mutta myös toiminnan tehokkuuden mittareita, mm. jäteautoa per asukas. Kierrätys ja loppusijoitus -

kategorioiden mittarit koskivat mm. palvelukykyyn ja toiminnan tehokkuuteen liittyvä asioita, esim. 

jätteenkäsittelykapasiteettia, käsiteltyjä jätemääriä per työntekijä ja käsittelykustannuksia. 

Tunnuslukujen lisäksi ko. tutkimuksessa esitettiin myös scoreboard-tyyppinen, suorituskykymatriisia 

muistuttava mittaristo, mutta sitä sovelletaan kansallisen tason jätehuollon arviointiin, mikä ole tämän tehtävän 

tutkimuksen fokuksessa. 

AlHumid & kumpp. (2019) ovat kehittäneet jätehuolto-organisaation toiminnan kehittämiseen benchmarking-

menetelmän, jossa tunnuslukujen (performance indicators) avulla voidaan tunnistaa puutteellisen 

suorituskyvyn taustalla olevia tekijöitä. He ovat jaotelleet tutkimuksessaan jätehuollon toimijan suorituskykyä 

seitsemään osa-alueeseen seuraavasti (AlHumid & kumpp. 2019, 2): 

GENERATION 
Demographic Information: 1. Administrative or political service area (in square kilometres) 

2. Population (urban, rural, and total) 
3. Number of households, commercial/industrial establishments, and institutions in service area

Quantities of Waste Generated: 4. Waste generation rate for households, commercial/industrial, and construction and 
demolition sectors (in kilograms/capita/day) 

Waste Characterization: 5. Waste composition (major categories including paper, plastic, glass, metal, wood, food 
waste, yard waste, textiles, and inerts).  

COLLECTION AND TRANSPORT 
Service Performance Indicators: 6. Waste collection coverage (by population, households, etc.) 

7. Waste collection frequency 
8. Waste service complaints 
Resource Input Indicators: 
9. Human resources involved in solid waste management (number of employees) 
10. Physical resources (list of equipment) 

Efficiency Indicators: 11. Weight or volume collected daily per dollar of collection cost 
12. Population served per worker 
13. Population served per vehicle 
14. Households served per worker 

RESOURCE RECOVERY 
Service Performance Indicators 15. Processing plant capacity and throughput 
Resource Input Indicators: 16. Human resources involved in solid waste management (number of employees) 

17. Physical resources (list of equipment) 
Efficiency Indicators: 18. Weight or volume processed  

19. Processing cost per ton 
20. Quantity of materials recovered per worker 

FINAL DISPOSAL 
Service Performance Indicators: 21. Disposal capacity (total and remaining) 

22. Waste acceptance rate 
23. Waste service complaints 

Resource Input Indicators: 24. Human resources involved in solid waste management (number of employees) 
25. Physical resources (list of equipment) 

Efficiency Indicators: 26. Cost for disposal (per ton or cubic metre) 
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- Julkinen palvelu ja osallisuus (public service and participation) 

- henkilöstön pätevyys ja hyvinvointi (personnel adequacy and wellbeing) 

- ekologinen kestävyys (environmental endurance) 

- fyysisen varallisuuden tehokkuus (physical asset efficacy) 

- operatiivinen luotettavuus (operational realibility) 

- kestävyyden noudattaminen (sustainability compliance) 

- taloudellinen ja rahoituksellinen elinkelpoisuus (economic and financial viability) 

Näille seitsemälle suorituskyvyn osa-alueelle oli tutkimuksessa tunnistettu niihin vaikuttavia taustatekijöitä 

(Sub-Componets), ja ne oli jaoteltu ne kahteen tasoon – taustatekijöihin (level 1) ja taustatekijöiden 

taustatekijöihin (level 2) sekä tunnistettu näille mittareita (Performance Indicators). Taulukossa 2 esitettynä 

operatiiviseen luotettavuuteen (operational realibility) vaikuttavat tekijät ja niiden taustatekijät eri 

hierarkiatasoilla sekä niiden mittarit. AlHumid & kumpp. olivat tutkimuksessaan tunnistaneet yllä mainituille 

7:lle suorituskyvyn osa-alueille yhteensä 45 mittaria (2019, 6-7). 

 

Taulukko 2. Suorituskyvyn osa-alue (operatiivinen luotettavuus), vaikuttavat taustatekijät ja mittarit (AlHumid 

& kumpp. 2019, 5) 

 

 

AlHumid & kumpp. mukaan mallilla voidaan verrata suorituskyvyn taustalla olevia tekijöitä ja päästä 

syvällisemmin kiinni siihen mistä organisaation huono tai keskinkertainen suorituskyky johtuu (2019, 18). 

Tutkimuksessa ko. mallia oli käytetty kahden Saudi-Arabialaisen jätehuolto-organisaation vertailussa. 
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Mittaristot jätehuollon tutkimuksessa - Balance scorecardin sovellukset 

Mendes & kumpp. (2015) ovat tutkineet Balance scorecardin soveltuvuutta julkisen sektorin jätehuollon 

käyttöön. Heidän mukaansa Balance scorecard kykenee huomioimaan jätehuollon tarpeet ja olevan 

erinomainen työkalu jätehuollon johtamisen käyttöön. Heidän mukaansa käytettäessä Balance scorecardia 

julkisella sektorilla, tulee huomioida yksityisen ja julkisen sektorin keskeinen ero. Siinä missä yksityisten 

yritysten perimmäinen tarkoitus on talouden näkökulman tavoitteiden saavuttaminen, on julkisen sektorin 

tavoite kuntalaisten tyytyväisyys. Näin ollen julkisen sektorin mittaristossa tavoitehierarkiassa ylimmäksi tulee 

heidän mukaansa nostaa asiakasnäkökulma ja missio. Kuvassa 18 kuvattuna alkuperäinen Kaplan & Nortonin 

esittämä Balance scorecard ja sen Mendesin & kumpp. esittämä muunnos julkiselle sektorille. 

 

 

Kuva 18. Yksityisen ja julkisen sektorin Balance scorecardit (Mendes & kumpp. 2015) 

 

Julkisella sektorilla taloudelliset ja prosesseja koskevat tavoitteet muuntuvat muotoon, jossa asiakkaalle 

pyritään tuottamaan arvoa, mutta huomioiden toiminnan budjettirajoite ja tunnistaen ne prosessit, joissa täytyy 

olla erinomaisia. Heidän mukaansa yrityksen kestävyyteen liittyvät tavoitteet tulee kirjata yrityksen 

kestävyysstrategiaan ja tuoda se sitä kautta kestävyyden huomioiva Balance scorecardiin (sustainable BSC). 

Guimaraes & kumpp. (2009) ovat tutkineet Balance Scorecardin käyttöä portugalilaisten jätehuolto-

organisaatioiden suorituskyvyn johtamisessa. Tutkimuksessa tarkasteltuihin organisaatioihin kuului 

kunnallisia organisaatioita sekä kunta- ja sekaomisteisia yhtiöitä (julkista ja yksityistä omistusta). Kuten 

Mendes & kumpp. (2015), myös Guimaraes & kumpp. (2009, 6) mukaan julkisomisteisten voittoa 

tavoittelemattomien toimijoiden tapauksessa organisaation toiminnan perimmäinen tavoite on 
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asiakastyytyväisyys. Jätehuolto-organisaatioiden strategiakartan laadinnassa Guimaraes & kumpp. asettavat 

asiakastyytyväisyyden, taloudellisen autonomisuuden sekä pitkän aikavälin kestävyyden tavoitteet ylimmälle 

tasolle (kuva 19), niiden ollessa Guimaraes & kumpp. mukaan jätehuolto-organisaatioiden toiminnan 

perimmäiset tavoitteet.  

 

 

Kuva 19. Ehdotus jätehuollon strategiakartaksi (Guimaraes & kumpp. 2009, 2635) 

 

Muu jätehuollon suorituskyvyn johtamisen tutkimus 

Tsai & kumpp. (2020) ovat jätehuollon johtamisen tutkimuksessaan selvittäneet suorituskyvyn eri 

menestystekijöiden keskinäisiä riippuvuussuhteita kestävyyden huomioivan Balance scorecardin (SBSC) 

viitekehyksessä. Näkökulmina olivat taloudellinen (Financial inducement), sidosryhmät (Stakeholder 

involvement), kestävyyden sisäiset prosessit (Sustainable internal prosesses) sekä oppiminen ja kasvu 

(Learning and growth).  

Näiden näkökulmien taustalla katsottiin olevan 6 menestystekijää, joiden vahvuuksia ja keskinäisiä 

riippuvuussuhteita tutkimuksessa määritettiin tilastotieteellisellä Fuzzy Delphi -menetelmällä. 

Menestystekijöitä olivat taloudellinen tuki, taloudelliset hyödyt, kestävä sidosryhmäyhteistyö, ekotehokkuus, 

ympäristöön liittyvä suorituskyky ja innovaatiokapasiteetti. 
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Vahvaksi vaikuttajaksi menestystekijöistä havaittiin erityisesti innovaatiokapasiteetti, jolla oli selkeä yhteys 

ekotehokkuuteen, ympäristön liittyvään suorituskykyyn, taloudellisiin hyötyihin sekä kestävään 

sidosryhmäyhteistyöhön. Myös kestävällä sidosryhmäyhteistyöllä oli vahvoja vaikutuksia ja ne kohdistuivat 

ekotehokkuuteen sekä ympäristöön liittyvään suorituskykyyn. 

Tutkimuksessa oli tunnistettu myös menestystekijöiden taustatekijöitä (24 kappaletta). Taustatekijöistä 

tärkeimmiksi tunnistettiin kustannustehokkuus, sidosryhmäyhteistyö, kyky sopeutua ympäristön muutoksiin, 

tekniset taidot ja kyvyt hyödyntää teknologioita. Tutkimuksessa esitetty malli ei ole suorituskyvyn 

johtamisjärjestelmä, mutta se antaa Tsai & kumpp. mukaan tietoa menestystekijöiden välisistä kausaliteeteista 

ja taustalla vaikuttavista seikoista, joita yritysjohto voi johtamistyössään hyödyntää. 

 

Yhteenveto tutkimuskatsauksesta 

Tämän tutkimuksen yhteydessä tehdyn jätehuollon suorituskyvyn johtamiseen kohdistuneen 

tutkimuskatsauksen mukaan alalla käytetään yleisesti erilaisia tunnuslukuja ja mittaristoista Balance 

Scorecardia. Tiedonhaussa ei löydetty havaintoja esiteltyjen suorituskykyprisman tai muiden mittaristojen 

käytöstä jätehuollon mittaristona. Huomion arvoista on, että alan tutkimuksessa jätehuollon katsotaan yleisesti 

kuuluvan julkisen sektorin toimintaan, vaikka sen toimijoina ovatkin usein julkisomisteiset yritykset (mm. 

Guimaraes 2009). Tämä tulee huomioida mittariston laadinnassa asettamalla asiakas-näkökulma 

tavoitehierarkiassa korkeimmalle (mm. Mendes & kumpp. 2015, Guimaraes & kumpp. 2009). 

Tutkimuksissa korostui myös jätehuollon kytkentä kiertotalouteen, sillä kiertotaloudelle ominainen 

kestävyyden näkökulma oli tutkimuksissa vahvasti läsnä (mm. Mendes & kumpp. 2015, Guimaraes & kumpp. 

2009, Tsai & kumpp. 2020). Tämä jätehuollon erityispiirre tulee huomioida mittaristoa laadittaessa ja tähän 

vaihtoehtoina esimerkiksi toimialan erityispiirteitä käsitelleessä luvussa 4.2.2 esitellyt Krivokapic & 

Jovanovic (2007, 264-265) kuvaamat kolme tapaa. Tutkimuskatsauksessa löydetyissä jätehuoltoalan käyttöön 

muokatuissa Balance corecardeissa kestävyys oli integroitu mittariston eri osa-alueisiin, minkä Krivokapic & 

Jovanovic (2007, 266) mainitsevat olevan yleisin tapa kestävyyden huomioinnissa.  
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5 SUORITUSKYKYMITTARISTON TAUSTATEKIJÄT JÄTEHUOLTO- JA 
KIERTOTALOUSYRITYKSESSÄ 
 

Tutkimuksen empiirisessä osassa rakennettiin suorituskykymittaristo kuntaomisteiselle jätehuolto- ja 

kiertotalousyhtiölle. Empiirinen osa koostui haastattelututkimuksesta ja sitä seuranneena workshop -

työskentelystä.  

Alan yritysjohtoon kohdistettujen haastatteluiden kautta haettiin tietoa alan yritysten strategioista ja toiminnan 

tavoitteista sekä menestystekijöistä, joilla tavoitteet saavutetaan. Nämä toiminnan tavoitteet ja menestystekijät 

muodostivat mittariston rakentamisen perustan. Haastatteluiden kautta kartoitettiin myös mitkä tulisi olla alan 

yrityksen mittariston suorituskyvyn osa-alueet. Näitä haastatteluiden kautta tietoja hyödynnettiin case-

yrityksen kanssa pidetyissä workshopeissa, joissa varsinainen mittaristo muodostettiin. 

 

5.1 Haastattelut tutkimusmenetelmänä 

Eskola & Suoranta (teoksessa Kananen 2009, 64) jakavat haastattelut neljään luokkaan: strukturoidun 

haastattelut, puolistrukturoidut haastattelut, teemahaastattelut ja avoimet haastattelut. Luokittelu lähtee tiukasti 

ennakkoon määritellystä strukturoidusta haastattelusta, joka vastaa kvantitatiivisen tutkimuksen 

lomakekyselyä päätyen vapaamuotoiseen, avoimeen haastatteluun. Puolistrukturoidussa haastattelussa 

käytetään avoimia kysymyksiä, eikä niille esitetä vastausvaihtoehtoja, kuten kyselytutkimuksessa. 

Teemahaastattelussa on ennakkoon määritellyt haastateltavan kanssa läpikäytävät teemat, eli aihealueet. Avoin 

haastattelu vastaa lähinnä keskustelua aiheesta. (Kananen 2009, 64). Metsämuuronen on katsonut 

puolistrukturoidun haastattelun vastaavan teemahaastattelua ja katsonut haastatteluluokkia olevan kolme 

(2006, 115) 

Hyvärinen & kumpp. mukaan tutkimusmenetelmää valittaessa mikään menettelytapa ei itsessään ole hyvä tai 

huono, vaan sen käyttökelpoisuus määräytyy tutkimusongelman mukaan (Hyvärinen & kumpp. 2017, 89). 

Hirsjärven ja Hurmeen (teoksessa Metsämuuronen 2006, 113) mukaan haastattelu on sopiva tekniikka mm. 

silloin, kun halutaan kartoittaa tutkittavaa aluetta, tulkita ja täsmentää vastauksia sekä halutaan vastauskadon 

jäävä mahdollisimman alhaiseksi.  

Tämä tutkimus toteutettiin haastatteluina, koska haluttiin syvempää ymmärtämystä siitä, miten 

jätehuoltoyhtiöiden johto- ja päällikkötasolla nähdään yrityksen suorituskyky ja siihen liittyvät haasteet. 

Tunnistettiin myös se, että johtotason henkilöillä ei todennäköisesti olisi intoa vastata hyvin kattavaan postitse 

lähetettyyn kysymyspatteriin ja vastauskato olisi siten suuri. Haastattelun tyypiksi valittiin puolistrukturoitu 

teemahaastattelu, mitä puolsi se, että suorituskyvyn johtamisen ja mittaamisen arvioitiin olevan joidenkin 

haastateltavien kohdalla vieras asia ja keskustelevammalla haastatteluotteella saataisiin haastattelusta 

enemmän tietoa haastateltavalta. (Metsämuuronen 2016, 115).  
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5.2 Haastattelututkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena ja sitä seuranneena workshop -työskentelynä. Tutkimuksessa 

haastateltiin neljää kuntaomisteisen jätehuolto- ja kiertotalousyhtiön toimitusjohtajaa, joista yksi edusti case-

yritystä. Case-yrityksestä haastateltiin toimitusjohtajan lisäksi kuutta sen johtoryhmän jäsentä. Haastateltavat 

henkilöt edustivat Etelä-Suomen alueella toimivia alan yrityksiä, joiden liikevaihto oli 20 – 50 M€, eli niitä 

voitiin pitää kunnallisella jätehuoltoalalla suurina yrityksinä. 

Haastattelut toteutettiin henkilöhaastatteluina ja olivat luonteeltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluita. 

Haastatteluissa oli teemat, joiden alla yhteensä 8 haastattelukysymystä.  

Haastatteluteemat ja kysymykset: 

A. Visio ja strategia 

- 1. Millainen on yhtiönne visio ja strategia? (keskeiset tavoitteet ja miten ne saavutetaan?) 

B. Tausta ja tarve suorituskyvyn mittaamiselle  

- 2. Millaisia ovat suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen nykytila yhtiössänne ja siihen liittyvät 

mahdolliset tarpeet? 

C. Kuntaomisteisen jätehuolto- ja kiertotalousyhtiön erityispiirteet, haasteet ja tulevaisuuden näkymät 

suorituskyvyn johtamisen näkökulmasta 

- 3. Toimialan erityispiirteet - Mitkä ovat jätehuollon ja kiertotalouden erityispiirteet suorituskyvyn 

johtamisen kannalta? (mm. kestävyyden huomiointi toiminnassa) 

- 4. Omistuspohjan erityispiirteet - Millaisia ovat kuntaomisteisuuden tuomat vaikutukset yhtiön 

suorituskyvyn johtamiseen? (mm. toiminnan tavoitteet ja niiden tärkeysjärjestys)  

- 5. Muut erityispiirteet ja haasteet - Millaisia ovat toiminnan muut mahdolliset erityispiirteet tai 

haasteet? 

- 6. Tulevaisuuden näkymät – Mitä toimintaympäristössä on tapahtumassa tulevaisuudessa ja miten 

siihen tulee varautua? (mm. osaaminen, resurssit) 

D. Tavoitteet ja menestystekijät 

- 7. Mitkä ovat toiminnan tärkeimmät tavoitteet ja niiden saavuttamisen mahdollistavat menestystekijät? 

(näkökulmina omistaja, asiakas, kestävyys, talous, prosessit, osaaminen & kehittäminen) 

E. Suorituskyvyn mittaamisen näkökulmat 

- 8. Mitkä tulisi olla kunnallisen jätehuolto- ja kiertotalousyhtiön suorituskyvyn tarkastelun 

näkökulmat? (ts. mittariston osa-alueet) 
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Teemojen alla esitettyjen kysymysten (8 kpl) ja niitä täydentävien alakysymysten tarkoituksena oli, että 

kaikissa haastatteluissa tulisi samat asiat läpikäydyiksi. Esitettyjä kysymyksiä, tai muutoin keskustelussa esiin 

nousseita asioita, täydennettiin tarvittaessa esitetyillä jatkokysymyksillä. Vastausten jatkokäsittelyn 

helpottamiseksi joidenkin kysymysten kohdalla kysymysmuotoilu vastasi osin strukturoitua haastattelua.  

Taulukossa 3 on esitettynä tehtyjen haastatteluiden päivämäärät ja kestot. 

 

Taulukko 3. Haastatteluiden aikataulut (taulukko) 

 

 

Koehaastattelu 

Kyselyhaastatteluihin perustuvissa tutkimuksissa on yleistä, että kysely testataan etukäteen koehaastatteluin 

(Hyvärinen & kumpp. 2017, 99). Tässä tutkimuksessa ensimmäinen haastattelu (vastaaja 5) oli samalla 

koehaastattelu. Sen tuloksena seuraavissa haastatteluissa kiinnitettiin enemmän huomioita aikataulutukseen, 

ko. haastattelun venyessä yli sille varatun ajan ja sitä jatkettiin toisella kerralla. Haastattelukysymyksiä ei 

kuitenkaan nähty tarpeelliseksi poistaa tai muuttaa, mutta niiden alla esitettäviä alakysymyksiä vähennettiin 

luopuen kysymyksistä, jotka eivät olleet tutkimuksen tavoitteen kannalta välttämättömiä.  

 

Litterointi 

Haastattelut nauhoitettiin sanelulaitteella ja tallennettiin mp3-formaatissa. Haastattelut purettiin 

tekstimuotoon, eli litteroitiin. Litterointiasteita, eli tarkkuustasoja on useita. Kanasen (2009, 67) mukaan 

väljimmässä kirjoitetaan ylös pelkkä asia ja tarkin litteroinnin muoto tehdään sanatarkasti ottaen huomioon 

äänenpainot, eleet, hiljaisuus ja tauot jne. Hyvärinen & kumpp. (2017, 427) mukaan litteroinnin tarkkuustasoa 

määrittävä seikka on tutkimuskysymys. Heidän mukaansa tutkittaessa esimerkiksi, mitä eri asiantuntijat 

kertovat kaupungin raitiotien suunnitteluprosessista, kiinnitetään huomiota puheen sisältöön, ei niinkään 

tapaan miten puhe tuotetaan.  

Vastaaja Päivämäärä Alkoi Päättyi
Vastaaja 1 25.1.2022 10.05 11.56
Vastaaja 2 25.1.2022 13.01 14.00
Vastaaja 3 26.1.2022 9.30 10.20
Vastaaja 4 4.2.2022 10.00 11.55
Vastaaja 5 18.1.2022 8.50 11.20
Vastaaja 5 jatko 21.1.2022 12.20 13.00
Vastaaja 6 2.2.2022 8.30 10.33
Vastaaja 7 31.1.2022 8.30 10.20
Vastaaja 8 3.2.2022 8.30 10.31
Vastaaja 9 31.1.2022 14.00 15.50
Vastaaja 10 7.2.2022 12.00 13.55
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Tämän tutkimuksen tutkimuskysymys on ”Millainen tulisi olla kuntaomisteisen jätehuolto- ja 

kiertotalousyhtiön suorituskykymittaristo?”, johon vastaamiseksi haettiin haastatteluiden kautta tietoa mitkä 

ovat ko. yhtiöiden tavoitteet, keinot tavoitteiden savuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamisessa oleelliset asiat. 

Tämän tietotarpeen laadun perusteella katsottiin pelkän asian kirjaamisen olevan tässä tutkimuksessa riittävä 

litteroimisen taso. 

 

5.3 Haastatteluiden tulokset 

Seuraavissa luvuissa esitellään haastattelututkimuksen tulokset käyden ne läpi teemoittain. Teemoja oli 5 

kappaletta ja niiden alla esitettiin 8 pääkysymystä, jota esiteltiin edellisessä luvussa. Pääkysymyksiä 

täydennettiin alakysymyksillä ja tarpeen mukaan esitetyillä jatkokysymyksillä. 

 

5.3.1 Teema A - Visio ja strategia 

Teemassa käsiteltiin yritysten visiota ja strategiaa sekä strategian pääteemoja. Haastatteluita täydennettiin 

myös tutustumalla yhtiöiden strategioihin. Vastukset tämän teeman kohdalla esitetään vain toimitusjohtajien 

vastausten osalta, sillä 10:stä vastaajasta 7 edusti samaa organisaatiota, mikä olisi painottanut vastauksia ja 

siten vääristänyt tuloksia.  

Haastatteluiden perusteella jätelaki ja yhtiöiden osakassopimus luovat perustan kunnallisten 

jätehuoltoyhtiöiden olemassaololle ja luovat toiminnalle perustan (vrt. toiminta-ajatus). Kuntaomisteisten 

jätehuoltoyhtiöiden perustehtävänä on tuottaa osakaskunnan asukkaille jätelain mukaisia jätehuoltopalveluita 

kustannustehokkaasti ja laadukkaasti sekä edistää kiertotalouden toteutumista. 

Kaikilla yrityksillä oli suhteellisen tuore, käytännössä pari viime vuoden aikana uudistettu strategia. Yhtiöiden 

visioissa korostuivat ympäristöstä huolehtiminen ja kiertotalous (kolmella yrityksellä neljästä), mutta myös 

innovatiivisuus ja tulevaisuuteen katsominen (kahdella yrityksellä neljästä). Strategioissaan yrityksillä oli 

erilaisia painotusalueita, joihin kohdistuvilla kärkihankkeilla ja muilla toimenpiteillä ne veivät toimintaansa 

strategian mukaiseen suuntaan. Painotusalueita (päätavoitetta/ohjelmaa) yrityksillä oli strategioissaan 4 – 7 

kappaletta per yritys ja ne oli luokiteltavissa 6 eri aihepiiriin liittyviksi taulukon 4 mukaisesti. 

 

Taulukko 4. Alan yritysten strategioiden päätavoitteiden jakautuminen 

 

Päätavoitteiden/ohjelmien teemat Kpl
Ympäristövastuullisuus ja kestävyys 6
Talous 5
Asiakaspalvelu ja - tyytyväisyys 3
Henkilöstö ja osaaminen 3
Uudistuminen ja kumppanuudet 3
Jätehuoltojärjestelmä ja arvoketju 2
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Ympäristövastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvät tavoitteet koskivat usein kierrätyksen lisäämistä ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, jossa osalla yrityksiä oli hyvin selvät tavoitteet ja toimenpideohjelmat. 

Talouden kohdalla strategisiksi tavoitteiksi mainittiin taloudellinen vakaus ja ennustettavuus, mutta myös 

kustannustehokkuus sekä kannattavuus. Asiakkuuden osalta painotukset olivat edullisissa hinnoissa, 

asiakastyytyväisyydessä ja palvelun helppoudessa sekä asiakkaille tarjottavissa kierrätysmahdollisuuksissa.  

Haastatteluissa kaikki toimitusjohtajat nostivat esiin kiertotalouden kumppanuusverkostojen vahvistamisen 

kiertotalouden edistämiseksi, käsittäen mm. käsittely- ja hyödyntämislaitoksien kehittämiseen liittyvien 

innovaatioiden synnyttämisen. Jätehuoltojärjestelmään ja arvoketjuun liittyviksi tavoitteiksi mainittiin 

alueellinen keskitetty kunnan järjestämä jätteenkeräysjärjestelmä ja arvoketjukokonaisuuden hallinta. 

 

5.3.2 Teema B - Tausta ja tarve suorituskyvyn mittaamiselle 

Teemassa keskusteltiin millaisia ovat suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen nykytila haastateltavan 

edustamassa yhtiössä ja siihen liittyvät mahdolliset kehittämistarpeet. Teemassa tiedusteltiin myös mittaavatko 

yritykset strategiansa toteutumista ja millaisia hyödyntämismahdollisuuksia suorituskyvyn mittaamisella 

nähtiin olevan. 

Haastateltujen mukaan yhdelläkään yrityksistä ei ollut käytössään varsinaista suorituskykymittaristoa, mutta 

kaikilla oli käytössään erilaisia toiminnan seurannan mittareita ja kaikki yritykset mittasivat strategiansa 

toteutumista. Alalla seurattavat mittarit olivat haastateltujen mukaan pääasiassa talouden mittareita (mm. oman 

pääoman tuotto, käyttökate, velkaantuneisuus, kiinteiden kustannusten suhde liikevaihtoon), jätemääriin ja 

niiden hyödyntämiseen sekä ympäristön tilaan liittyviä mittareita (kierrätysaste, CO2-päästöjen vähentäminen) 

sekä asiakastyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin liittyviä mittareita. Kaksi neljä edustetusta yrityksestä ilmoitti 

olevansa osa suurimman omistajakuntansa kuntakonsernia, minkä vuoksi niiden tuli raportoida toiminnastaan 

kyseisen omistajakunnan ohjeistuksen mukaisesti.  

Haastatteluissa haastateltavilta kysyttiin, tehdäänkö heidän yrityksessään benchmarkingia. Haastatteluiden 

mukaan alan kattojärjestön, Suomen Kiertovoima ry:n, toimesta alan yrityksistä kerätään pääasiassa 

talouslukuihin keskittyvää aineistoa, jota voidaan käyttää yritysten vertailuun. Haastatteluiden perusteella alan 

yritykset tekevät tämän aineiston pohjalta benchmarkingia, mutta lähinnä vain palveluiden asiakashintoihin 

liittyen. Yksi haastatelluista mainitsi, että on hyödyntänyt ko. aineistoa talouden suunnittelussa hakemalla 

muiden yritysten luvuista vertailupohjaa oman organisaation pääoman tuottotason määrittämiseen. Case-

yrityksen päällikkötason vastaajat kertoivat tehneensä benchmarkingia alan yritysten kanssa liittyen mm. 

toimintojen organisointitapoihin ja toimintojen resursointiin. Benchmarkingin ei haastatteluiden mukaan 

kuitenkaan ole toiminnan ja suorituskyvyn kehittämistapana kovinkaan yleinen, eikä sitä tehdä 

järjestelmällisesti. 

Mittaamisen tarpeiden ja hyödyntämismahdollisuuksien kohdalla haastateltavat näkivät mittaamisen olevan 

erityisen hyödyllinen strategian konkretisoimiseksi mitattaviksi tavoitteiksi ja sen viestimisen henkilöstölle. 
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Useat haastatellut näkivät suorituskyvyn mittaamisen mahdollisuuksiksi myös tiedolla johtamisen 

parantamisen, toiminnan kehittämisen ja sen käyttämisen henkilöstön palkitsemiseen. 

Teemassa sivuttiin myös yritysten palkitsemiskäytäntöjä. Kaikilla yrityksillä oli käytössään henkilöstön 

palkitsemisjärjestelmä, jonka määräytyminen perustui toiminnan tuloksiin, mutta määräytymisperusteet 

vaihtelivat. Yhdellä yrityksellä palkitsemisen arvioinnissa oli taustalla 14 mittaria, jotka koskivat 

asiakaspalvelua, toiminnan ympäristövaikutuksia sekä uudistumista. Yksi yrityksistä puolestaan käytti 

palkitsemisen pohjana vain kolmea mittaria – henkilöstön palkitsemisen kohdalla liikevoittoa sekä 

asiakastyytyväisyyttä ja yrityksen johdon kohdalla liikevoittoa sekä strategian toteutumisen edistymisen 

arviointia. 

 

5.3.3 Teema C. Kuntaomisteisen jätehuolto- ja kiertotalousyhtiön erityispiirteet, haasteet ja 

tulevaisuuden näkymät suorituskyvyn johtamisen näkökulmasta 

Teemassa alan yritysten erityispiirteet jaoteltiin haastatteluissa toimialan erityispiirteisiin ja 

kuntaomisteisuuden tuomiin erityispiirteisiin ja haasteisiin. Teeman lopussa käsiteltiin alan yritysten 

toimintaympäristössä näköpiirissä olevia tulevaisuuden muutoksia ja haasteita. 

Toimialan erityispiirteet ja haasteet 

Jätehuolto- ja kiertotaloustoimialan erityispiirteenä haastattelija nosti haastattelussa esiin kestävyyden ja siihen 

liittyvät taloudellisen, ekologisen sosiaalisen ulottuvuuden, joiden oleellisuutta alan yrityksen suorituskyvyn 

johtamisessa ja mittaamisessa vastaajan tuli arvioida. Kaikista 10:stä haastatellusta 9 piti näitä kaikkia 

ulottuvuuksia oleellisina ja, että ne tulisi huomioida alan yrityksen mittaristossa. Haasteltujen mukaan 

ekologista kestävyyttä pidettiin merkittävimpänä kestävyyden ulottuvuutena, mutta myös muiden tärkeys 

tunnistettiin. Erään yrityksen toimitusjohtaja kiteytti asiaa seuraavasti: 

”Kestävyys tulee nähdä kiertotalousyrityksissä laajemman kestävyyden määritelmän mukaisesti. Ja 

vaikkei niitä strategiassa olisikaan, tulee yrityksen käydä nämä asiat toiminnassaan kuitenkin läpi. Kuka 

näitä huomioisi, jos julkinen yhtiö ei sitä tee.” 

Muina toimialan erityispiirteinä ja haasteina pidettiin toiminnan lakisääteisyyttä, jonka nosti esiin yli puolet 

(6/10) vastaajista. Jätelaki määrittelee mitä alan yrityksen tulee tehdä ja toisaalta, mitä se ei saa tehdä, liittyen 

mm. markkinoilla toimimiseen. Vastauksissa nostettiin haasteena esiin jätelaissa tapahtuvat muutokset, jotka 

vaikuttavat alan yritysten toimintaan ja sen johtamiseen. Vastauksissa mainittiin myös ympäristölainsäädäntö 

sekä julkisia palveluita tuottavissa organisaatioissa usein noudatettava hankintalaki. 

Omistuspohjan erityispiirteet ja haasteet 

Haastattelussa keskusteltiin siitä millaisia ovat kuntaomisteisuuden tuomat vaikutukset yhtiön suorituskyvyn 

johtamiseen, mm. toiminnan tavoitteisiin ja niiden tärkeysjärjestykseen, liittyen. Haastateltavilta kysyttiin 
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mihin toiminnassa tähdätään – taloudelliseen menestykseen, asiakkaiden tyytyväisyyteen, kestävyyden 

edistämiseen vai johonkin muuhun tavoitteeseen. Vastaajien tuli asettaa nämä tärkeysjärjestykseen eri tasoille 

(1 - 3), mutta oli myös mahdollista asettaa kaksi tai useampi tavoite samalle tasolle, jos he kokivat niiden 

olevan yhtä tärkeitä. Kolmea haastattelijan esittämää tavoitetta täydennettiin yhden haastatellun toimesta 

omistajan tavoitteilla ja tämän tavoitteen haastateltu (vastaaja 9) sijoitti tasolle 1. Seuraavassa taulukossa 5 on 

esitetty vastausten tulokset. 

Taulukko 5. Tavoitteiden hierarkia – talous, asiakas, kestävyys 

 

 

Tuloksia tulee tulkita siten, että mitä alempi pistemäärä Yhteensä-rivillä on, sitä korkeammalle vastaajat ovat 

kyseisen tavoitteen sijoittaneet. Vastausten mukaan asiakastyytyväisyys olisi haastateltujen tavoitehierarkiassa 

keskimäärin korkeimmalla (13 pistettä) ja sen asetti 1-tasolle 7 vastaajaa 10:stä. Talouden ja kestävyyden 

katsottiin tärkeydeltään keskenään suunnilleen samalla tasolla (pisteitä 18 ja 17), kestävyyden saadessa 

enemmän sijoituksia 1-tasolle (5 ja 3).  

Haastateltujen neljän toimitusjohtajan vastauksissa tavoitteiden järjestys hyvin tasainen, 

asiakastyytyväisyyden noustessa myös tässä ryhmässä hienoisesti tärkeimmäksi tavoitteeksi. Huomion 

arvoista on, että toimitusjohtajien tekemät arvotukset olivat keskenään melko erilaisia ja kaikki 3 annettua 

tavoitevaihtoehtoa tuli asetetuksi näissä vastauksissa 1-tasolle. 

Muina omistuspohjan erityispiirteinä ja haasteina usea haastateltu, niin toimitusjohtaja- kuin myös 

päällikkötasolta, mainitsi ns. kunnallisen tavan toimia, jota eräs toimitusjohtaja kuvasi seuraavasti: 

”On havaittavissa tietynlaista Koskaan et muuttua saa -asennetta ja -toimintakulttuuria, mikä on 

ristiriidassa voimakkaasti kehittyvän toimintaympäristön (kiertotalous) kanssa ja nämä asiat ovat 

pidemmällä aikavälillä törmäyskurssilla” 

Toinen toimitusjohtaja kertoi, että tätä samaa haastetta on myös päällikkötasolla, sillä päälliköt ovat olleet 

usein pitkään yhtiössä, mistä johtuen heillä on omat vakiintuneet tavat toimia ja heidän sitouttamisensa 

Talous Asiakas Kestävyys Omistaja
Vastaaja 1 2 1 2
Vastaaja 2 2 2 1
Vastaaja 3 2 1 1
Vastaaja 4 1 2 3
Vastaaja 5 2 1 3
Vastaaja 6 1 1 1
Vastaaja 7 2 1 2
Vastaaja 8 1 1 1
Vastaaja 9 2 1 2 1
Vastaaja 10 3 2 1
Yhteensä 18 13 17
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strategiaan on vaikeaa. Tärkeänä toimenpiteenä tämän haasteen hallintaan mainittiin asenneilmapiirin 

muuttaminen sekä osaamistarpeiden aktiivinen tunnistaminen ja sen mukainen osaamisen kehittäminen. 

Toimitusjohtajien kohdalla haastatteluissa keskusteltiin myös siitä, onko heillä mielestään käytössään riittävät 

keinot toiminnan tehokkaaseen johtamisessa (riittävä autonomia, taloudelliset resurssit, henkilöstö jne.). 

Kaikki toimitusjohtajat pitivät yhtiömallia hyvänä ja he kokivat heillä olevan riittävät keinot toiminnan 

tehokkaaseen johtamiseen. Haasteiksi mainittiin henkilöiden vaihtamisen olevan kuntaomisteisessa yhtiössä 

vaikeampaa kuin yksityisomisteisissa yhtiöissä.  

 

Tulevaisuuden muutokset ja haasteet – Mitä toimintaympäristössä on tapahtumassa tulevaisuudessa ja miten 

siihen tulee varautua? 

Tulevaisuudessa toimintaympäristössä tapahtuvina merkittävinä asioina miltei kaikki vastaajat näkivät 

lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. Näiden kautta tulevat muutokset kohdistuvat yhtiöiden toimesta 

kerättäviin jätejakeisiin sekä vapailla markkinoilla toimimisen volyymiin. 

Kuntaomisteisille jätehuoltoyhtiöille tulee jätelain muutoksen kautta pakkausjätteen keräysvelvoite 1.7.2023 

ja biojätteen keräämisvelvoite 1.1.2024. Lisäksi myös poistotekstiilien keräys on alkamassa. Näiden asioiden 

järjestäminen edellyttää yhtiöiltä toiminnan suunnittelua ja kilpailutuksia sekä yhteistyöverkostojen 

laajentamista. 

Haastatellut nostivat erittäin merkittävänä seikkana esiin Hankintalain muutoksen, eli aiempaa tiukemman 

rajoitteen kuntaomisteisten julkisia palveluita tarjoavien yhtiöiden mahdollisuuteen toimia markkinoilla. 

Nykyisin alan yrityksillä on saanut olla markkinaehtoista liiketoimintaa 10 % liikevaihdosta, mutta tämä on 

laskemassa 2030 alussa 5 %:iin, euromääräisen ylärajan laskiessa 500.000 euroon. Muutos tarkoittaa 

haastateltujen henkilöiden mukaan sitä, että yhtiöiden tulee alkaa suunnitella yhtiörakenteidensa muutoksia, 

eli esim. ulkoisten liiketoimintojensa yhtiöityksiä, jotta ne voivat harjoittaa markkinoilla toimimista 

jatkossakin. Ulkoiset liiketoimet tuottavat yhtiöille haastateltujen mukaan merkittävän osan niiden 

liikevaihdosta, jopa useita miljoonaa euroja, ja näiden tuottojen kautta yhtiöt mm. subventoivat kunnallisia 

jätemaksuja. Ilman näitä ulkopuolisia tuottoja kunnalliset jäteyhtiöt joutuisivat nostamaan jätemaksujaan. 

 

5.3.4 Teema D. Tavoitteet ja menestystekijät 

Teemassa haastateltavilta keskusteltiin mitkä ovat yrityksen toiminnan tärkeimmät tavoitteet ja niiden 

saavuttamisen mahdollistavat menestystekijät. Alen menestystekijät oli haastattelujen perusteella 

ryhmiteltävissä seuraavasti: Ulkoisen toimintaympäristön hallinta; Toimintaprosessien hallinta; 

Ympäristöystävällisyys; Asiakkaiden tyytyväisyys; Talouden hallinta; Kehittäminen ja uudistuminen 

(innovointi, kehittämismyönteisyys ja -aktiivisuus); Yhteistyö ja verkostoituminen; Osaaminen. 
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Ulkoisen toimintaympäristön hallinta 

Keskeisenä tekijänä toiminnan tehokkuuden kannalta mainittiin arvoketjun hallinta ja hyvä yhteistyö 

omistajakuntien kanssa. Yrityksen tulee vaikuttaa sen toimintaympäristöön, eli mm. jätelakiin ja oman 

toiminta-alueensa kunnalliset päätöksiin liittyen siihen, mikä on kunnallisten yhtiöiden rooli ja vastuut eri 

jätejakeiden keräämisessä. Haastatteluissa eräs toimitusjohtaja mainitsi, että kunnallisten ja yksityisen sektorin 

jätehuolto- ja kiertotalousyritysten tulisi välttää vastakkaisasettelua ja koittaa löytää enemmän 

yhteistä/yhteistyötä. Yhteistyö omistajakuntien kanssa ja niihin tiedon jakamisen yhtiön toiminnasta koettiin 

olevan tärkeää.  

- Menestystekijät: arvoketjun hallinta, yhteistyö omistajakuntiin 

 

Toimintaprosessien hallinta 

Toimintaprosessien hallinta on haastatteluiden perusteella jaettavissa kolmeen osa-alueeseen – asiakkuuden 

hallintaan, keräyksen logistiikkaan ja käsittelyyn. Asiakkuuden hallinnassa on keskeistä luoda kattava, mutta 

logistisesti tehokas keräysjärjestelmä, jotta jäte saadaan asianmukaisesti lajiteltuna talteen. Keskeinen 

onnistumiseen vaikuttava seikka on monikanavainen viestintä, jonka sisällöllä ja kohdentamisella vaikutetaan 

ihmisten kierrätyshalukkuuteen. 

- Menestystekijät: kattavat erilliskeräysmahdollisuudet, vaikuttaminen kierrätyshalukkuuteen, 

viestinnän kohdentaminen ja monikanavaisuus 

Keräyksen logistiikassa tavoitellaan tyhjennysten toimintavarmuutta ja tyhjennysten alhaista hintaa, joiden 

katsotaan olevan merkittäviä asiakastyytyväisyyteen vaikuttavaa seikkoja ja siten kriittisiä menestystekijöitä. 

Keskeistä onnistumisessa on kuljetusten optimointi ja hankintaprosessi (kilpailutukset) sekä niihin liittyvä 

osaaminen. Kuljetusten suunnittelun ja kilpailutusten vaatimusten määrittelyllä vaikutetaan mainittujen 

seikkojen lisäksi myös kuljetuksista aiheutuviin CO2-päästöihin, mm. kuljetuskalusto- ja 

polttoainevaatimusten kautta.  

- Menestystekijät: tyhjennysvarmuus, alhaiset tyhjennyshinnat, CO2-päästöt 

Vastaanotetun materiaalin käsittelyssä tavoitteena on hankkia kerätylle jätteelle jatkosijoituspaikka, eli 

käytännössä niiden välittäminen jatkojalostukseen materiaalin palauttamiseksi kiertoon tai poltettavaksi. 

Tavoitteena on korkea kierrätysaste, eli saada palautettua materiaalia kiertoon, mutta myös pitää 

jatkokäsittelykustannukset alhaisina. Keskeistä menestyksessä jatkokäsittelymahdollisuuksien ja -

kustannusten hyvä tuntemus. Vastaanottotoiminnassa tärkeää, että toimiva jäteasemaverkko, jonka tulee olla 

helposti saavutettava, laajat aukioloajat ja jäteasemilla tapahtuva palvelu lajittelun onnistumiseksi. 

- Menestystekijät: palvelun käytön helppous, kierrätysaste, käsittelykustannukset 

 



63 
 

Ympäristöystävällisyys ja kestävyys 

Jätehuoltoyhtiöiden keskeinen tehtävä on edistää jätelain toteutumista ja niiden huomioida sen tavoitteet ja 

vaatimukset toiminnassaan. Yhtiöiden tehtävänä on edistää kiertotalouden toteutumista mm. parantamalla 

raaka-aineiden talteenottoa kerättävästä jätteestä. Tähän liittyen tavoitteekseen joidenkin yhtiöiden 

toimitusjohtajat mainitsivat yli 50 % kierrätysasteen. Jatkossa yritysten keräysvastuulle tulevien 

kierrätystekstiilien ja biojätteiden keräysasteita nähtiin tarkoituksenmukaisena seurata ja mitata. 

Toiminnan vaatimat ympäristöluvat edellyttävät toiminnan ympäristövaikutusten arviointia, jossa seurataan 

mm. kaatopaikkojen vaikutuksia ilmaan ja vesistöön. Yritykset mittaavat näitä asioita, mutta kahdelle 

yrityksellä neljästä oli lisäksi tavoitteellinen CO2-vähennysohjelma, jossa toiminnan päästöjä sen eri osa-

alueilla pyrittiin vähentämään. 

Tekijöiksi mainittujen tavoitteiden saavuttamisen taustalla nähtiin osaaminen, tekniikoiden hyödyntäminen 

kierrätettävien materiaalin erottelemiseksi jätteestä sekä yleinen kuluttajien asennemuutos. 

Haastatteluissa nousi hyvin yksimielistesti esiin, että alan yritysten toiminnan tulee olla kestävää kaikilla 

kestävyyden osa-alueilla (taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen kestävyys). Erityisesti ekologisen 

kestävyyden katsottiin olevan jätehuollon ja kiertotalouden kohdalla tärkeä kestävyyden ulottuvuus. 

- Menestystekijät: Kierrätysaste (sis. myös biojätteen talteenotto ja kierrätystekstiilit), vähenevät CO2-

päästöt ja muut ympäristöpäästöt, osaaminen, tekniikoiden hyödyntäminen, kestävyyden laaja-alainen 

huomiointi toiminnassa 

 

Asiakkaiden tyytyväisyys 

Asiakkaiden tyytyväisyyden nähtiin olevan erittäin keskeinen, ja useiden haastateltujen mukaan jopa 

toiminnan tärkein tavoite. Palveluiden laadukkuus nähtiin olevan joidenkin haastateltujen mukaan jopa alan 

yritysten olemassaolon oikeutus. Kuntaomisteiset jätehuoltoyritykset toimivat usein monopoliasemassa, 

jolloin niiden asiakkailla ei ole mahdollisuutta valita mistä he palvelun hankkivat. Tällaisessa tilanteessa 

korostuvat haastateltujen mukaan erityisesti yrityksen tarjoamat laadukkaat palvelut ja edulliset hinnat, joiden 

voi katsoa olevan yrityksen vastuullisuutta asiakkaan suuntaan. Keskeistä on myös kiinnittää huomiota 

asiakkaiden tarpeisiin, jotta heille merkitykselliset asiat voidaan tunnistaa ja palveluita voidaan kehittää 

asiakkaiden toiveiden suuntaan. 

Asiakastyytyväisyyttä tulee haastateltujen mukaan arvioida kattavana, monista eri seikoista muodostuvana 

kokonaisuutena. Arvioitavia asiat voisivat haastatteluiden mukaan liittyä mm. palvelun laatuun, 

asiakaspalveluun ja käytön helppouteen (saavutettavuus, aukioloajat, asiointi) ja hintaan. 

- Menestystekijät: asiakastyytyväisyys, palveluiden kehittäminen, palvelun hinta, palvelun laatu 
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Talouden hallinta 

Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden tarkoituksena on tuottaa omistajakuntien asukkaille kustannustehokkaasti 

tuotettua jätehuoltoa ja tämä lakisääteinen ns. kuntapalvelutoiminta saa jätelain mukaan tuottaa enintään 

kohtuullista voittoa. Tämän voiton yritykset käyttävät haastatteluiden mukaan palveluiden parantamiseen, 

investoimiseen ja toimintansa kehittämiseen. Yhtiöillä on kuntapalveluiden lisäksi usein myös muuta 

liiketoimintaa, joka mahdollistaa niille osingon jakamisen ja kaksi yhtiötä neljästä haastatellusta ilmoitti 

maksavansa omistajilleen osinkoa.  

Haastatteluiden perusteella alan yritysten taloudellisesta tavoiteasetannasta löydettävissä paljon 

yhtäläisyyksiä. Keskeisiksi talouden tavoitteiksi mainittiin ennustettavuus ja vakaus, kustannustehokkuus, 

investointikyky sekä maksuvalmius. Haastatellut mainitsivat myös taloudenpidon pitkäjänteisyyden ja 

kestävyyden tärkeäksi, jolla tarkoitettiin sitä, että omaisuutta kunnossapidetään asianmukaisesti, eikä päästetä 

suurta investointivelkaa syntymään. Haastatellut mainitsivat, että joissain jätehuoltoyhtiöissä suuria 

investointeja on jätetty useiden vuosien ajan tekemättä, jotta jätemaksut on saatu pidettyä alhaisella tasolla, ja 

investointien toteutuessa taksojen korotuspaineet ovat olleet kestämättömän suuret. 

Keinoina talouden tavoitteiden saavuttamiseen mainittiin kustannusten hallinta sisältäen mm. 

hankintaosaamisen sekä kustannuksiin vaikuttavien seikkojen tunnistamisen ja niiden johtamisen. Tähän 

liittyen mainittiin myös palveluiden hinnoittelu ja niiden tuotantokustannusten kohtaamiseen liittyvät 

tietotarpeet. Yritysten toiminnassa muun liiketoiminnan kautta saatavat ulkoiset tuotot (markkinaehtoinen 

toiminta sekä omistajille tarjottavat muut palvelut) näyttelevät tärkeää roolia ja niillä subventoidaan kunnille 

tarjottavien lakisääteisten palveluiden hintoja. Tätä toimintaa oli kaikilla neljällä haastatellulla yhtiöllä joko 

suoraan tai tytäryhtiöiden kautta. Tämän toiminnan osalta nähtiin tärkeänä seurata sen kannattavuutta (esim. 

kate-%). 

Vaikka talous ei noussut haastatteluissa alan yritysten tärkeimmäksi tavoitteeksi, se nähtiin yleisesti 

perusedellytyksenä, joka tulee olla kunnoissa, jotta palveluita asiakkaalle voidaan tarjota. Eräs haastateltu 

kiteytti tämän seuraavasti:  

”Talous on kaiken perusta. Jos se sakkaa, niin kellään ei ole kivaa ja se tarkoittaa toimenpiteitä 

kaikkialla organisaatiossa. Kun talous toimii, niin on rahaa kehittää ja parantaa palveluita.” 

- Menestystekijät: taloudellinen vakaus, kustannustehokkuus, kannattavuus, maksuvalmius, 

investointikyky, hankintaosaaminen, hinnoittelun ja kustannusten hallinta, ulkoiset tuotot 

 

Osaamisen kehittäminen 

Useat haastatellut nostivat osaamisen tärkeäksi menestystekijäksi ja jotkut jopa kriittiseksi menestystekijäksi. 

Haastatelluissa nousi esiin tarve systemaattiselle osaamisen kehittämiselle, joka tapahtuisi esim. alan ja 

yrityksen tulevaisuuden eri skenaarioiden muodostamisen kautta ja niiden pohjalta tehtävänä tarvittavien 
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osaamisten tunnistamisena. Nykytilanteessa haastatelluista yrityksistä kaksi mainitsi johtavansa 

osaamistarpeensa yrityksen strategiasta ja sen toteuttamisen vaatimista osaamisista. 

- Menestystekijät: Osaamisen systemaattinen kehittäminen, tulevaisuuden osaamistarpeiden 

tunnistaminen 

 

Kehittäminen ja uudistuminen 

Kehittämisen ja uudistumisen nähtiin haastateltujen keskuudessa laajalti olevan tärkeä tekijä alalla 

menestymisessä. Haastatteluissa nousi esiin alan kuntaomisteisissa yhtiöissä oleva tietynlainen, jo aiemmin 

mainittu ”Koskaan et muuttua saa” -asenne, joka on tärkeää saada muutettua. Eräs toimitusjohtaja mainitsi 

kulttuurin muutoksen uudistusmyönteisemmäksi olevan suorituskyvyn johtamisen ja kehittämisen 

näkökulmasta erittäin tärkeää. Eräs toimitusjohtaja kiteytti tätä samaa muutostarvetta seuraavasti: 

”Ei saa jäädä nykytilaan muutoksen tuskaa pelkäämään, sillä se näivettää pikkuhiljaa kehittämisen ja 

toiminnan.” 

Aktivointia kerrottiin tehtävän mm. palkitsemalla henkilöstöä kehittämisideoista. Kehittämisessä ja 

uudistumisessa keskeiseksi nähtiin myös yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa, mitä kautta nähtiin 

saatavan uusia ideoita oman toiminnan ja sen prosessien kehittämiseen tai yhteistyökumppaneita toteuttamaan 

jotain prosessia, esim. materiaalien erottelua ja hyödyntämisen parantamista. 

- Menestystekijät: uudistumismyönteisyys ja aktiivisuus 

 

Yhteistyö ja verkostoituminen 

Kuntaomisteiset jätehuoltoalan yritykset toteuttavat omalla toimialueellaan lakisääteistä perustehtäväänsä, 

eivät ne kilpaile toistensa kanssa. Näin ollen ne voivat tehdä laajalti yhteistyötä keskenään, mutta myös muiden 

alan toimijoiden kanssa. Yhteistyö ja verkostoituminen alan toimijoiden kanssa on tärkeää toiminnan 

prosessien sujuvuuden takia, mutta kuten aiemmin mainittiin, myös oman toiminnan kehittämisen kannalta. 

Haastatteluissa mainittiin, että kuntaomisteisilla yhtiöillä ei ole kaikkea osaamista itsellään ja niiden on 

kannattavaa tehdä yhteistyötä muiden yritysten kanssa mm. käsittelyprosesseihin liittyen. 

Tähän liittyy myös haastatteluissa esiin noussut asia kunnallisen jätehuolto- ja kiertotalousyhtiön roolista. Osa 

haastatelluista näki, että näiden yhtiöiden tulisi ottaa roolia kiertotalous- ja jätehuoltoalan kehittymisen 

mahdollistajana luoden fyysisiä, mutta myös aineettomia puitteita, alan uusien yrityksien syntymiseksi ja 

kehittymiseksi. Esimerkkinä tästä mainittiin erään jätehuoltoyhtiön rakenteilla oleva kiertotalousalan 

yrityspuisto -hanke, johon on tarkoitus saada alan yrityksiä luomaan keskinäisiä synergioita. Eräs 

toimitusjohtaja mainitsi alan yhtiöillä olevan tietynlaisen yhteisenhyvän tekijän roolin, jota tämän kaltainen 

toiminta alan kehitysalustana palvelisi. 
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- Menestystekijät: yhteistyö muiden tahojen kanssa toiminnan kehittämiseksi ja innovaatioiden 

synnyttämiseksi sekä toimialan kehittämiseksi 

 

Alla olevassa taulukossa 6 on esitetty tiiviisti yllä kuvatut kuntaomisteisten jätehuoltoyhtiöiden 

menestystekijät. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on esitetty ryhmittely kahdeksaan pääryhmään, jakaen 

toimintaprosessien hallinta kolmeen alaotsikkoon toiminnan keskeisten prosessien mukaisesti. 

Oikeanpuoleisessa sarakkeessa on esitetty millaisia menestystekijöitä kuhunkin pääryhmään kuuluu. 

 

Taulukko 6. Menestystekijöiden pääryhmät ja menestystekijät 

 

 

5.3.5 Teema E - Suorituskyvyn mittaamisen näkökulmat 

Teemassa keskusteltiin siitä, mitkä tulisi olla kunnallisen jätehuolto- ja kiertotalousyhtiön suorituskyvyn 

tarkastelun näkökulmat, eli toisin sanoen mittariston osa-alueet. Pohjana keskustelussa käytettiin Balance 

Scorecardin neljää osa-aluetta (talous, asiakas, prosessit, osaaminen), kysyen haastatteluilta pitäisikö siihen 

tehdä muutoksia, esim. poistaen, lisäten tai muuttaen osa-alueita tai niiden sisältöä.  

Haastattelun tässä teemassa kysyttiin myös kestävyyden sisällyttämisestä mittaristoon, eli pitäisikö kestävyys 

huomioida mittaristossa ja jos, niin miten. Vaihtoehtoina huomiointiin mainittiin luvussa 4.2.2 esitetyt 

Krivokapic & Jovanovicin (2007, 264-265) kuvaamat tavat, eli kestävyyden integrointia mittariston osa-

alueisiin tai vaihtoehtoisesti yhden tai useamman kestävyyteen liittyvän osa-alueen lisäämistä mittaristoon.  

Menestystekijöiden pääryhmät Menestystekijät

1. Ulkoisen toimintaympäristön hallinta Arvoketjun hallinta, yhteistyö omistajakuntiin

2. Toimintaprosessien hallinta

Asiakkuuden hallinta
Kattavat erilliskeräysmahdollisuudet, vaikuttaminen kierrätyshalukkuuteen, 
viestinnän kohdentaminen ja monikanavaisuus

Keräyksen logistiikka Tyhjennysvarmuus, alhaiset tyhjennyshinnat, CO2-päästöt

Vastaanotto & käsittely Palvelun käytön helppous, kierrätysaste, käsittelykustannukset

3. Ympäristöystävällisyys ja kestävyys
Kierrätysaste, vähenevät CO2-päästöt ja muut ympäristöpäästöt, osaaminen, 
tekniikoiden hyödyntäminen, kestävyyden laaja-alainen huomiointi toiminnassa

4. Asiakkaiden tyytyväisyys Asiakastyytyväisyys, palveluiden kehittäminen, palvelun hinta, palvelun laatu

5. Talouden hallinta
Taloudellinen vakaus, kustannustehokkuus, kannattavuus, maksuvalmius, 
investointikyky, hankintaosaaminen, hinnoittelun ja kustannusten hallinta, 

6. Osaamisen kehittäminen
Osaamisen systemaattinen kehittäminen, tulevaisuuden osaamistarpeiden 
tunnistaminen

7. Kehittäminen ja uudistuminen Uudistumismyönteisyys ja aktiivisuus

8. Yhteistyö ja verkostoituminen 
yhteistyö muiden tahojen kanssa toiminnan kehittämiseksi ja innovaatioiden 
synnyttämiseksi sekä toimialan kehittämiseksi
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Kaikki vastaajat pitivät Balance Scorecardin osa-alueita yleisesti sopivina alan yrityksen mittaristoksi. 

Mittariston osa-alueiden valinnassa ja kestävyyden huomioinnissa vastaajat päätyivät seuranlaisiin malleihin: 

- Balance scorecardin osa-alueet ja kestävyys integroituna osa-alueisiin (8 vastaajaa) 

- Balance scorecardin osa-alueet ja kestävyys yhtenä omana osa-alueenaan (1 vastaaja) 

- Balance scorecardin osa-alueet, mutta Oppiminen ja kasvu -osa-alueen nimettynä 

Yhteiskuntavastuullisuuden osa-alueeksi ja kestävyys muutoin integroituna (1 vastaaja) 

Haastatelluista moni mainitsi, että alan yrityksissä taloudellinen menestys ja siihen liittyvät tavoitteet tulee 

kuitenkin ymmärtää toisin kuin esim. pörssiyhtiöiden tapauksessa, joille ko. mittaristo on alun perin luotu. 

Lisäksi moni mainitsi myös sen, että asiakas tulee sijoittaa tavoitehierarkiassa ylimmäksi. 
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6 MITTARISTON RAKENTAMINEN 

 

Haastattelututkimuksesta saatiin laajasti tietoa ja näkemyksiä kunnallisen jätehuolto- ja kiertotalousalan 

yhtiöiden strategisista painotusalueista (pääteemoista), menestystekijöistä ja niille soveltuvan mittariston osa-

alueista. Mittariston rakentamista jatkettiin haastattelututkimuksen jälkeen case-yhtiön johtoryhmän kanssa 

workshop -työskentelyllä, jossa tarkoituksena oli tarvittaessa täsmentää mittariston osa-alueita ja kehittää osa-

alueille varsinaiset mittarit sekä asettaa niille painoarvot. Workshop-työskentelyssä oli tarkoitus laatia myös 

strategiakartta, josta toiminnan syy-seuraus-suhteen olisivat nähtävissä ja eteenpäin viestittävissä.  

Mittaristohanketta case-yrityksen kanssa käynnistettäessä päätettiin mittariston pääkäyttötarkoitus, eli 

tarkoituksena oli rakentaa yrityksen johdon käyttöön tarkoitettu, koko yrityksen toiminnan johtamiseen 

soveltua mittaristo. 

Workshop-sessiot toteutettiin helmi-maaliskuun 2022 aikana ja ne koostuivat neljästä osasta seuraavilla 

asiasisällöillä: 

- Workshop 1: Työn tavoitteiden täsmentäminen (mm. mittariston pääkäyttötarkoitus), strategian ja 

toiminnan tavoitteiden kirkastaminen sekä mittariston osa-alueiden valinta 

- Workshop 2: Strategian saavuttamisesta ja toiminnasta mitattavat asiat sekä strategiakartan 

muodostaminen  

- Workshop 3: Strategian saavuttamisesta ja toiminnasta mitattavat asiat  

- Workshop 4: Kokonaisuuden arviointi ja mittareiden karsinta, painoarvojen asettaminen osa-alueille 

ja mittareille 

Seuraavassa kuvattuna workshop-työskentelyn tulokset mukaillen workshopien etenemistä. 

 

6.1 Strategian ja tavoitteiden kirkastaminen sekä osa-alueiden valinta 

Strategian ja tavoitteiden kirkastaminen 

Case-yhtiön strategiset pääteemat olivat Aktiivisesti uudistuva, Vahva kiertotaloudessa, Kannattavasti 

kehittyvä, Oikea-palvelutaso – oikeaan hintaan sekä Kestää toimintaa. Nämä strategiset teemat ovat hyvin 

yhtenevät muiden tutkimukseen osallistuneiden yhtiöiden strategioiden pääteemojen kanssa, joita tämän 

tutkimuksen haastatteluosiossa esiteltiin, ja antoivat siten hyvän pohjan alalle laajemminkin sopivan 

mittariston muodostamiseen.  
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Workshopissa keskusteltiin strategiasta ja sen tavoitteita sekä mitä ne käytännössä tarkoittavat. Johtoryhmän 

näkemykset eri teemoista olivat tiivistetysti seuraavat: 

Aktiivisesti uudistuva -teema 

- Uusien toimintatapojen kautta kiertotalouden/kestävyyden parempi toteutuminen ja toiminnan 

tehokkuuden parantuminen 

- Uusien toimintatapojen ja liiketoimintaideoiden syntyä edistetään muiden tahojen kanssa tehtävillä 

kehityshankkeilla (T&K) sekä yrityksen sisäisellä aloitejärjestelmällä 

- Uudistumiskykyä parannetaan henkilöstön systemaattisella tulevaisuuden tarpeita vastaavalla 

koulutuksella 

Vahva kiertotaloudessa -teema 

- Parannetaan omia prosesseja materiaalin hyötykäytön parantamiseksi ja tehostamiseksi 

- Kiertotalousalan yhteistyön ja kehittymisen mahdollistaminen ja vahvistaminen 

Kannattavasti kehittyvä -teema 

- Tulos on hyvä ja liikevaihto kasvaa, osinkoa ei jaeta 

- Tavoitellaan hyvää investointikykyä ja palveluiden edullisia hintoja 

- Keinona on markkinaehtoisen/ei-lakisääteisen toiminnan lisääminen, jonka tuotoilla tavoitellaan 

hyvää investointikykyä ja subventoidaan kuntavastuullista toimintaa mahdollistaen kohtuulliset 

palveluiden hinnat 

- Markkinaehtoisen toiminnan tulee olla kannattavaa ja sitä pitää pyrkiä kasvattamaan sekä 

monipuolistamaan 

Oikea-palvelutaso – oikeaan hintaan -teema 

- Hyvä palvelutaso – Asiakastyytyväisyyttä/-kokemusta pyritään parantamaan 

- Kohtuulliset hinnat - Palveluiden hinnat pärjäävät vertailussa muihin yhtiöihin ja hinnat jopa laskevat 

Kestävää toimintaa -teema 

- Asiakkaiden, sidosryhmien (sis. omistajakunnat) ja oman toiminnan ympäristökuormituksen 

vähentäminen ja ohjaaminen kestävämpään toimintaan/elämäntapaan (CO2-päästöjen vähennys, 

kierrätys) 

- Materiaalien parempi hyödyntäminen raaka-aineena 

- Vastuullisuusohjelman laadinta 
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Osa-alueiden valinta 

Strategian pääteemoissa nähtiin yhtymäkohtia Balance scorecard -mittariston osa-aluerakenteeseen. 

Aktiivisesti uudistuva -teeman sisällöt olivat verrattavissa oppimisen ja kasvun näkökulman sisältöihin, eli 

organisaation osaamisen kehittämiseen, organisaatiokulttuurin kehittämiseen sekä kehittämisyhteistyöhön. 

Vahva kiertotaloudessa -teema piti sisällään mm. omien prosessien parantamista ja alan yhteistyön 

parantamista ollen siten pitkälti yhtenevä Balance scorecardin sisäisten prosessien näkökulman kanssa. 

Kannattavasti kehittyvä -teema piti sisällään yhtiön taloudellisia tavoitteita ja niihin liittyviä keinoja, ja oli 

siten toiminnan talouden näkökulma. Oikea - Oikea-palvelutaso – oikeaan hintaan -teema käsitteli yhtiön 

tavoitteita asiakasnäkökulmasta. 

 

Kestävyyden huomiointi 

Haastatteluissa yleinen näkemys oli, että kestävyys tulee integroida osaksi muita mittariston osa-alueita. Case-

yhtiön strategian Kestää toimintaa -teema integroitiin tämän näkemyksen mukaisesti osaksi muita osa-alueita, 

kuitenkin ajatuksella, että kunkin osa-alueen kestävyyteen liittyvät mittarit olisivat selvästi nähtävissä ja 

toiminnan kestävyys siten helposti raportoitavissa.   

Kuva 20 esitetty case-yhtiön strategiset teemat ja niitä vastaava Balance scorecard -mittariston osa-alueet. 

Kestävyys (Kestävää toimintaa -teema) huomioidaan läpileikkaavasti koko toiminnassa kullakin osa-alueella 

tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 

 

Kuva 20. Case-yhtiön suorituskykymittariston osa-alueet – strategiset teemat ja niitä vastaavat Balance 

scorecardin mukaiset näkökulmat sekä kestävyyden näkökulmat 
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Kestävyyden eri näkökulmat sovitettiin tähän kehykseen siten, että, eli huomioidaan oppimisen ja kasvun 

näkökulma sisältää sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä asioita, mm. henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen 

sekä turvallisuus. Sisäisten prosessien, eli yrityksen operatiivisen toiminnan, kautta muodostuvat toiminnan 

vaikutukset ympäristöön, eli CO2-päästöt ja kierrätyksen toteutumisen onnistuminen, ja siten sillä on vahva 

yhteys ekologiseen kestävyyteen. Taloudellinen kestävyys nähtiin voitavan luontevasti sisällyttää talouden 

näkökulmaan. 

Kuntaomisteiset jätehuoltoyhtiöt toimivat monopoliasemassa, eikä niiden asiakkailla ole valinnan 

mahdollisuuksia jätehuoltoon liittyvän palvelun hankinnassa. Haastatteluissa nousi esiin, että tämä asia tuo 

näille yhtiöille erityisen vastuun tarjota asiakkailleen laadukkaita ja kustannustehokkaasti tuotettuja palveluita. 

Tältä pohjalta muodostettiin asiakasnäkökulmaan asiakaskestävyyden käsite kuvaamaan yhtiön vastuuta ja 

toiminnan kestävyyttä sen asiakkaiden suuntaan. 

 

6.2 Strategiakartta 

Case-yrityksen kanssa laadittiin yrityksen toiminnan syy-seuraussuhteita kuvaava strategiakartta (kuva 21). 

Strategiakartassa alimpana on Osaamisen ja kasvun näkökulma, johon sijoittuu yrityksen inhimillinen pääoma 

ja kyky uudistua. Osaamisen ja kasvun näkökulma muodostaa perustan yrityksen toiminnalle ja sen sisällöillä 

on vaikutus laajalti koko organisaatioon, eikä näitä kytkentöjä nähty tarkoituksenmukaisena lähteä nuolin 

tarkemmin kuvaamaan. 

Sisäisten prosessien näkökulmaan kirjattiin case-yrityksen keskeisimmät prosessit, joita ovat Neuvonta ja 

asiakaspalvelu, Kerääminen, Vastaanotto & käsittely sekä Ei-lakisääteinen liiketoiminta. Tähän näkökulmaan 

sijoitettiin myös toiminta, jolla tuetaan kiertotalouden edistämistä, mikä tarkoittaa case-yrityksen kohdalla 

kiertotalouspuiston rakentumiseen ja käyttöön liittyviä asioita. Kiertotalouspuiston toteuttaminen tuo alueelle 

alan yrityksiä, mikä tukee toiminnan synergioita ja tuo mahdollisuuksia oman toiminnan kehittymiseen. 

Kiertotalouspuistohanke tuo yritykselle myös vuokratuottoja ja tästä muodostuu kytkentä yrityksen ei-

lakisääteiseen toimintaan, joka puolestaan parantaa yrityksen kannattavuutta. Näillä kaikilla, ei-lakisääteistä 

liiketoimintaa lukuun ottamatta, katsottiin olevan merkittävä kytkentä toiminnan ympäristötavoitteiden 

saavuttamiseen.  

Talouden näkökulmaan sijoitettiin kustannustenhallinta, kasvu ja kannattavuus, maksuvalmius sekä 

investointikyky. Nähtiin, että kyky ymmärtää kustannusten muodostumista on tärkeä ja sen vaikuttaa yrityksen 

kannattavuuteen. Kannattavuus puolestaan parantaa puolestaan yrityksen kykyä investoida. Asiakkaiden 

palveluiden hinnat muodostuvat suorista kustannuksista (mm. tyhjennyskustannukset), mutta myös epäsuorasti 

yhtiön muista kustannuksista (mm. investointien rahoituskustannukset). Näin ollen Kustannusten hallinnalla 

ja investointien rahoittamiseen vaikuttavalla kannattavuudella katsottiin olevan selkeä kytkentä 

asiakasnäkökulman kilpailukykyisiin hintoihin.  
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Asiakas-näkökulman keskeisiksi asioiksi tunnistettiin asiakastyytyväisyys ja mainitut kilpailukykyiset hinnat. 

Case yrityksellä oli strategisena tavoitteenaan olla merkittävä kiertotalouden alueellaan ja tätä tavoitetta vasten 

nähtiin, että yrityksen brändin tunnettuuden lisääminen on yksi toiminnan tavoitteista. 

 

 

Kuva 21. Case-yrityksen strategiakartta 

 

6.3 Mittareiden valinta 

Mitattavat asiat ja niiden mittarit ideoitiin ja valittiin case-yrityksen workshop-työskentelyssä (workshopit 2 - 

4). Pohjana keskustelussa käytettiin haastatteluissa saatuja menestystekijöitä ja mittariston osa-alueita sekä 

workshop 1:ssä kirkastettua yrityksen strategiaa. Jokainen case-organisaation johtoryhmän jäsenellä oli 

annettu tehtäväksi pohtia omalla vastuualueellaan mitattavia asioita. Mittaristo koottiin sijoittamalla workshop 

1:n pohjalta laadittuun strategiakarttaluonnokseen yrityksen strategiaan ja menestystekijöihin perustuvia 

mittareita siten, että ne muodostivat kattavan ja loogisen kokonaisuuden. Seuraavassa mittarit osa-alueittain ja 

tiivistys niiden valintaprosessissa käydystä keskustelusta. 
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6.3.1 Asiakasnäkökulma  

Asiakasnäkökulmassa mitattavia asioita tunnistettiin liittyen asiakastyytyväisyyteen, palvelun asiakashintoihin 

ja yrityksen brändiin: 

Asiakastyytyväisyys nähtiin yksimielisesti erittäin hyvin soveltuvana mittarina, joka kiteyttää miten hyvin 

toiminnassa on onnistuttu. Asiakastyytyväisyyttä päätettiin mitata laaja-alaisen asiakastyytyväisyyskyselyn 

kokonaisarvosanalla. Kysely käsittää tyytyväisyyden mm. palvelujen saavutettavuuteen, oloaikoihin, 

asiakaspalveluun, hintoihin. Asiakastyytyväisyyttä case-yrityksessä mitataan ko. mittarin edellyttämällä 

tasolla kerran vuodessa, mitä pidettiin toiminnan ohjaamisen näkökulmasta liian harvana. Ratkaisuna tähän 

case-yrityksessä päätettiin hyödyntää asiakaspalvelutiimin neljännesvuosiraportointia ja sen havaintoja, jotta 

mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua nopeammin.  

- 1. Mittari ja mittaustapa: Asiakastyytyväisyys (laajan asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvoisana)  

 

Asiakashintoja pidettiin itsestään selvänä mittaamiskohteena. Hinnat johdetaan pitkälti 

omakustannusperusteisesti ja niitä pidettiin keskeisenä toiminnan kustannustehokkuuden arvioinnin mittarina. 

Case-yrityksen johdossa hintojen mittaamisessa tunnistettiin kaksi vaihtoehtoista tapaa – palveluiden 

asiakashintojen kehityksen seuranta, eli omien hintojen kehityksen seuraaminen, sekä asiakashintojen 

vertaaminen vastaavien yhtiöiden hintoihin. Ensinnä mainitussa eduksi tunnistettiin oman toiminnan 

tavoiteasetannan selkeys, esim. pyrkimys hintojen laskemiseen. Eri yhtiöiden palveluiden hinnat ovat erilaisia 

johtuen mm. niiden erilaisista sisällöistä, erilaisista maantieteellisistä toiminta-alueista (pitkät kuljetusmatkat 

ja siten korkeat kustannukset) ja yritysten erilaisista kustannusrakenteista. Näin ollen niiden palvelun 

asiakashintojen keskinäinen vertailu ei välttämättä kerro yksittäisen yrityksen toiminnan tehokkuudesta. 

Julkisuudessa yhtiöiden palveluiden asiakashintoja kuitenkin joka tapauksessa vertaillaan ja siten 

asiakashinnan vertaamainen muihin nähtiin olevan puutteistaan huolimatta relevantti mittari. 

- 2. Mittari ja mittaustapa: Asiakashinnat (verrattuna muihin kunnallisiin jätehuoltoyhtiöihin) 

 

Brändi valittiin mitattavaksi asiaksi, sillä alan yhtiöillä, case-yritys mukaan lukien, oli haastatteluiden sekä 

niiden strategioihin tutustumisen perusteella mukaan tavoitteenaan olla merkittäviä kiertotalouden toimijoita. 

Yhtiön brändin tunnettuuden ja siihen liittyvien mielikuvien katsottiin kuvaavan tässä asiassa onnistumista. 

Mielikuvaan vaikutetaan laadukkaalla toiminnalla, mutta lisäksi nähtiin, että alan kehitystoiminnassa mukana 

olo lisää yrityksen merkittävyyttä alalla. Asiaa päätettiin mitata mittaamalla yrityksen nimen 

julkisuusnäkyvyyden määrää yrityksen käytössä olevan palvelun avulla. 

- 3. Mittari ja mittaustapa: Tunnettuus (yrityksen nimen näkyvyys medioissa) 
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6.3.2 Talouden näkökulma 

Talouden näkökulmasta haastatteluissa nousi esiin mm. taloudellinen vakaus, kustannustehokkuus, 

kannattavuus, maksuvalmius, investointikyky sekä lakisääteisen toiminnan ulkopuoliset tuotot. Case-yrityksen 

mittaristossa talouden näkökulmaan valittiin toiminnan kasvua kuvaava liikevaihto, kannattavuutta ja 

investointikykyä kuvaava käyttökate sekä investointiaste. Käyttökate ja sen tietty euromääräinen taso nähtiin 

case-yrityksessä erityisen tärkeänä sen mahdollistaessa investointien toteutuksen. Investointiasteella haluttiin 

kuvata investointien kohdentuminen olemassa olevan omaisuuden ylläpidon ja uusien investointien välillä, 

ollen samalla omaisuuden arvosta huolehtimisen mittari. Maksuvalmius nähtiin tärkeäksi sen kertoessa yhtiön 

valmiudesta selviytyä maksuistaan, mutta myös sen kertoessa taseesta likvideiden varojen osalta. 

Haastatteluissa keskeisiksi talouden menestystekijöiksi mainittiin lisäksi kustannusten hallinta ja ulkoiset 

tuotot, jotka case-yrityksen mittaristossa sijoitettiin prosessitasolle myöhemmin kuvattavalla tavalla. 

- 4. Mittari ja mittaustapa: Toiminnan kasvu (liikevaihto koko toiminnan osalta) 

- 5. Mittari ja mittaustapa: Kannattavuus (käyttökate) 

- 6. Mittari ja mittaustapa: Maksuvalmius (quick ratio) 

- 7. Mittari ja mittaustapa: Investointikyky, (investointiaste, eli investoinnit / liikevaihto) 

 

Ei-lakisääteinen liiketoiminta: Lakisääteisen toiminnan lisäksi tehtävä liiketoiminta on alan yrityksille tärkeää, 

sillä sen voitoilla subventoidaan lakisääteistä toimintaa ja siten pyritään alentamaan asiakashintoja, mutta 

myös parantamaan yrityksen investointikykyä. Tämän osalta nähtiin tärkeänä seurata liikevaihtoa ja 

kannattavuutta, mutta myös toiminnan liikevaihdon lähteiden monipuolisuuttaa, sillä se oli yksi yrityksen 

strateginen tavoite. 

- 8. Mittari ja mittaustapa: Ei-lakisääteisen toiminnan volyymi (liikevaihto) 

- 9. Mittari ja mittaustapa: Ei-lakisääteisen kannattavuus (kate-%) 

- 10. Mittari: Ei-lakisääteisen liiketoiminnan tulopohjan monipuolisuus (<x % ulkoisesta liikevaihdosta 

enintään y suurimmalta asiakkaalta) 

 

6.3.3 Sisäisten prosessien näkökulma 

Kuntaomisteisten jätehuoltoyhtiöiden sisäisiä prosesseja ryhmiteltiin tässä tutkimuksessa seuraavasti: asiakas- 

ja neuvontapalvelut, jätteiden kerääminen ja kuljetus, jätteiden vastaanotto ja käsittely. Näiden lisäksi alan 

yrityksillä olevat kiertotalouden kehittymisen tukemiseen sekä ympäristöön liittyvä tavoitteet nähtiin liittyvän 

lähimmin sisäisten prosessien näkökulmaan. Näkökulmaan valikoitui paljon mittareita johtuen siitä, että 

toiminnasta haluttiin saada kattava kuva, jotta mittaristo toimisi pääkäyttötarkoituksessaan ja sen avulla 
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voitaisiin johtaa ja ohjata koko yritystä. Seuraavassa mittavia asioita ja niiden mittareita tuon jaottelun 

mukaisesti esitettynä. 

 

Asiakas- ja neuvontapalveluiden osalta haastatteluiden pohjalta nähtiin vaikuttaminen kierrätyshalukkuuteen, 

viestinnän kohdentaminen ja monikanavaisuus. Case-yrityksessä mittareiden valintaan liittyvä ongelmia 

nähtiin siinä, onko neuvontapalveluihin tuleva yhteydenottojen määrä indikaattori huonosti tehdystä 

neuvonnasta tai epäselvistä verkkosivuista. Mittariksi valittiin yhtiön sähköpostilla lähettämän uutiskirjeen 

asiakkaiden määrä. Ideana, oli, että jos kirje on laadukas ja se koetaan hyödyllisenä, asiakkaat haluavat lukea 

sitä eivätkä esim. peruuta sen tilausta. 

- 11. Mittari ja mittaustapa: Neuvonnan kattavuus ja laatu (uutiskirjeen peitto-%) 

 

Jätteiden keräyksen ja logistiikan osalta keskeisinä asioina nähtiin niin haastatteluista kuin myös 

workshopeissa toimitusvarmuus sekä jäteasioiden tyhjennyskustannus. Toimitusvarmuudella tarkoitetaan 

jäteasioiden tyhjennyksen toteutumista aikataulun mukaisesti. Tyhjennyskustannus on kilpailutettujen 

kuljetusten kautta muodostuva hinta, joka lasketaan per jäteastia. Tyhjennyskustannuksen ja sen kehityksen 

voidaan katsoa olevan samalla toiminnan kustannustehokkuutta kuvaava mittari, joka tunnistettiin 

haastatteluissa alan menestystekijäksi. Näillä molemmilla mitattavilla asioilla tunnistettiin olevan merkittävä 

vaikutus asiakastyytyväisyyteen ja palvelun asiakashintoihin. 

- 12. Mittari ja mittaustapa: Toimitusvarmuus (tyhjennysten onnistumis-%)  

- 13. Mittari ja mittaustapa: Tyhjennyskustannus (€/jäteastia) 

 

Jätteiden vastaanoton ja käsittelyn kohdalla toiminnan tavoitteena on vastaanotetun materiaalin 

hyödyntäminen ensisijaisesti palauttamalla se takaisin kiertoon ja muutoin sijoittamalla se penkkaan tai 

toimittamalla poltettavaksi. Mitattaviksi asioiksi tunnistettiin kierrätysaste, eli hyödynnetyn materiaalin osuus 

vastaanotetusta materiaalista, sekä jätteen käsittelykustannukset, joihin tulee kiinnittää huomiota jätemaksujen 

pysymiseksi kohtuullisina. Käsittelykustannusta voidaan pitää vastaanotto- ja käsittelytoiminnan 

kustannustehokkuusmittarina, sen kertoessa miten hyvin jätteille on onnistuttu löytämään edullinen 

jatkokäsittelytapa ja -paikka, kierrätysastetavoitteet kuitenkin huomioiden. Materiaalin palautuksessa 

huomioidaan kotitalouksissa syntyvien jätteiden lisäksi myös vastaanotettujen maa-ainesten käsittely ja 

uusiokäyttö. 

- 14. Mittari ja mittaustapa: Käsittelykustannukset (€/tonni) 

- 15. Mittari ja mittaustapa: Materiaalin palautus kiertoon (kierrätysaste-%) 

- 16. Mittari ja mittaustapa: Maa-aineksen palautus kiertoon (kierrätysaste-%) 
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Kiertotalouden tukeminen: Haastatteluissa kävi ilmi, että alan yritysten tulisi ottaa roolia alan kehittämisessä, 

esim. toimien kehitysalustana alan yrityksille. Case-yritys on käynnistänyt laajan kiertotalousalueen 

rakentamisen, jolla se luo toimintaedellytyksiä alan yritysten syntymiselle ja toiminnalla. Alueella syntyviä 

toiminnan synergioita se katsoo voivansa hyödyttää myös omassa toiminnassaan ja sen kehittämisessä. 

Sopivaksi mittareiksi katsottiin tämän alueen ulkopuolisten toimijoiden määrä sekä alueen käyttöaste. Ensinnä 

mainittu kertoo siitä, kuinka monipolinen toimijapohja alueelle on saatu muodostettua ja jälkimmäinen siitä 

kuin korkea alueen käyttöaste on joko ulkopuolisten käyttäjien ja yrityksen oman käytön ansiosta. 

- 17. Mittari ja mittaustapa: Kiertotalous alueelle sijoittuneet ulkoiset toimijat (lukumäärä) 

- 18. Mittari ja mittaustapa: Kiertotalousalueen käytön tehokkuus (käyttöaste-%) 

 

Ympäristötavoitteet: Alan yhtiöillä oli haastatteluiden mukaan yleisesti ympäristötavoitteita ja ne nähtiin 

tärkeinä ottaa mukaan mittaristoon. Nämä asiat nähtiin case-organisaation kanssa käydyissä workshopeissa 

luontevana sijoittaa sisäisten prosessien osa-alueelle, jossa toiminnan ympäristövaikutuksen syntyvät ja niihin 

voidaan parhaiten vaikuttaa. Keskeiset toiminnon näiden syntymisen kannalta tunnistettiin jätteiden kuljetus, 

eli logistiikka sekä vastaanotto- ja käsittelytoiminta, joissa molemmissa synty hiilidioksidipäästöjä. 

Workshop-keskusteluissa CO2-päästöjen ja hiilijalanjäljen nähtiin olevan laajempi asia kuin vain kuljetusten 

ja jäteasemilla tapahtuvan konetyön päästöjen vähentäminen. Nähtiin, että hiilijalanjälkeä tulisi tarkastella 

koko yrityksen tasolla kokonaisvaltaisesti luoden laaja, tavoitteellinen hiilineutraaliusohjelma. 

Jätehuoltoa ohjaa lainsäädäntö ja toiminta vaatii asianmukaiset ympäristöluvat. Keskusteluissa nostettiin esiin 

näiden lupaehtojen noudattaminen ja siinä onnistumisen mittaaminen. Mittariksi tähän valittiin 

ympäristöluparikkeiden määrä, joita pyritään vähentämään.  

- 19. Mittari ja mittaustapa: Hiilineutraalius (koko toiminnan ympäristövaikutukset CO2:n osalta) 

- 20. Mittari ja mittaustapa: Ympäristövelvoitteiden noudattaminen (ympäristölupapoikkeamien määrä) 

 

6.3.4 Oppimisen ja kasvun näkökulma 

Osa-alueen mitattavat asiat jaoteltiin osaamiseen, työtyytyväisyyteen ja työturvallisuuteen, ja aktivisuuteen: 

Osaaminen oli haastatteluiden mukaan alan keskeinen menestystekijä, jonka jotkut haastatellut mainitsivat 

kriittiseksi menestystekijäksi. Haastatteluissa keskeisiksi asioiksi tunnistettiin osaamis- ja keittymistarpeiden 

systemaattinen tunnistaminen sekä tarvittavan osaamisen hankkiminen. Case-yrityksessä tulevaisuudessa 

tarvittavan osaamisen tunnistamisen taso ja henkilöstön osaamiskartoitukset eivät olleet vielä siinä tilassa, että 

niiden pohjalta olisi saatu muodostettua asialla optimaalista mittaria. Osaamista ja henkilöstön koulutukseen 

panostamista kuitenkin haluttiin mitata ja sen mittariksi valittiin koulutuspäivien mittaaminen. 

- 21. Mittari ja mittaustapa: Koulutuspäivien lukumäärä per henkilö keskimäärin 
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Työtyytyväisyys ja työturvallisuus: Työtyytyväisyys on mittaristoissa melko usein esiintyvä henkilöstön 

hyvinvointia kuvaava mittari. Ko. mittari lasketaan yleensä kerran vuodessa, mutta johto pohti mahdollisuutta 

saada tietoa asian kehityksestä useammin. Tähän tarkoitukseen sopivana nähtiin sairaspoissaolojen 

seuraaminen, sillä niiden nähtiin indikoivan mahdollisia ongelmia työyhteisössä. Työturvallisuus katsottiin 

tärkeäksi mittariksi sen kertoessa case-yrityksen johdon mielestä myös toimintaprosessien toimivuudesta. 

- 22. Mittari ja mittaustapa: Työtyytyväisyys (työtyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana) 

- 23. Mittari ja mittaustapa: Sairauspoissaolot (sairaspoissaolojen määrän kehitys) 

- 24. Mittari ja mittaustapa: Työturvallisuus (tapaturmien määrä) 

 

Aktiivisuus ja innovatiivisuus nousi haastatteluissa useasti esiin tärkeänä asiana, jota tulisi pyrkiä yrityksissä 

lisäämään. Alan yrityksissä tunnistettiin olevan tietynlaista pysähtyneisyyttä ja ”koskaan et muuttua saa” -

asennetta, jota tulee murtaa. Henkilöstö aktivoisimiseksi case-yrityksen mittaristoon päätettiin ottaa 

kehittämisaloite-mittari, jossa tavoitellaan tiettyä aloitemäärää vuodessa. Todettiin, että alkuvaiheessa 

ideoiden laadullinen arviointi ei ole releventti mittari, vaan keskeistä on saada ihmisiä heräteltyä oman työnsä 

ja koko organisaation toiminnan kehittämiseen ja siten ideamäärän mittaaminen on riittävä mittari. Tämän 

mittarin nähtiin toimivan myös motivaatio-mittarina, sillä aloitteellisuuden nähtiin kertovan halusta panostaa 

yritykseen ja omaan työhön. 

- 25. Mittari ja mittaustapa: Aktiivisuuden lisääminen (kehittämisaloitteiden määrä) 

 

Case-yrityksellä on kehittämisen ja yhteistyön osalta strategisena tavoitteenaan erilaisten T&K-hankkeiden 

toteuttaminen. Yritys toteutti tärkeimpiä kehityshankkeitaan kärkihankkeina, joiden etenemistä seurataan, 

mutta asiaa ei nähty tarkoituksenmukaiseksi yhdistää laadittavaan mittaristoon. Workshopeissa tiedostettiin 

kuitenkin tarve kiinnittää yleisesti hankkeiden johtamisessa huomiota hankkeiden 

strategiasuuntautuneisuuteen, tavoiteasetantaan ja tulosten laatuun. Mittaristoon tuli 25 mittaria ja taulukossa 

7 esitettynä kootusti muodostunut mittaristokokonaisuus näkökulmittain jaoteltuna. 
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Taulukko 7. Case-yrityksen suorituskykymittariston näkökulmat ja niiden mittarit 

 

 

6.4.5 Kestävyysmittarit 

Case-yrityksen tapauksessa kestävyys päätettiin integroida mittariston osa-alueisiin aiemmin tässä luvussa 

esitetyllä tavalla. Jotta kestävyys tulisi kokonaisvaltaisesti huomioiduksi, kestävyyteen liittyviä mittareita 

valittiin jokaiselle osa-alueelle.  

Kestävyysmittareiden valinnassa huomioitiin kestävyyttä käsitelleessä luvussa 3.1.1. ja toimialan 

ominaispiirteitä käsitelleessä luvussa 4.2.2. läpikäydyt kestävyyden määritelmät ja miten kestävyyttä voidaan 

jätehuollon kohdalla eri näkökulmista lähestyä. Kestävyys-mittareiksi valittiin 10 mittaria ja ne jaoteltiin 

suorituskyvyn ja kestävyyden näkökulmiin taulukossa 8 esitetyn mukaisesti. 

 

 

Näkökulma ja mittari Kuvaus
Asiakasnäkökulma

1 Asiakastyytyväisyys laajasti Sisältäen saavutettavuus, aukiolo, palvelu jne.
2 Asiakashinta Hinnan vertautuminen muihin yhtiöihin nähden
3 Brändi/tunnettuus Näkyminen eri medioissa

Talouden näkökulma
4 Liikevaihto Koko yrityksen osalta sis. kaikki toiminnot
5 Kannattavuus Käyttökate koko yrityksen osalta
6 Maksuvalmius Quick ratio
7 Investointikyky Investointiaste
8 Ei-lakisääteisen toiminnan kasvu Ei-lakisääteisen toiminnan liikevaihto
9 Ei-lakisääteisen liiketoiminnan kannattavuus Kate-%

10 Ei-lakisääteisen liikevaihdon lähteiden monipuol. <x % liikevaihdosta y suurimmalta asiakkaalta
Sisäisten prosessien näkökulma

11 Neuvontatoiminta Uutiskirjeen tilaajakattavuus alueella
12 Tyhjennysvarmuus Virhe-%
13 Kuljetuskustannus €/tyhjennys, hintakehitys
14 Käsittelykustannus €/tonni, oma + urakoitsijoiden työ alueella
15 Kierrätysaste, vastaanotettu jäte Vastaanotetun jätteen palautus kiertoon (%)
16 Kierrätysaste, maa-aines Maa-aineksen palautus kiertoon (%)
17 Kiertotalouden edistäminen Kiertotalousalueelle sijoittuneiden toimijoiden lukum.
18 Kiertotalousalueen toiminnan tehokkuus Kiertotalousalueen käyttöaste (%)
19 CO2-päästöjen vähennys CO2-vähennystavoite koko toiminnassa
20 Ympäristövelvoitteiden noudattaminen Ympäristölupapoikkeamien määrä

Oppimisen ja kasvun näkökulma
21 Koulutuspäivien lukumäärä Koulutuspäiviä per työntekijä keskiarvo
22 Työhyvinvointi  Työpaikkaselvityksen kokonaistulos
23 Työturvallisuus Tapaturmien lukumäärä
24 Sairauspoissaolot Sairaspoissaolopäivien lukumäärä per henkilö keskim.
25 Aktiivisuus ja innovatiivisuus Kehittämisaloitteiden määrä
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Taulukko 8. Case-yrityksen kestävyys-mittarit 

 

 

Asiakaskestävyyden mittareilla haluttiin kuvata yhtiön vastuuta sen asiakkaita kohtaan. Asiakaskestävyyden 

käsite on tässä tutkimuksessa muodostettu ja siten sille ei löydetty alan tutkimuksesta mittareita. Bastos & 

kumpp. (2019, 43) ovat maininneet käyttömaksujen kohtuuhintaisuuden jätehuoltoalan organisaation 

taloudellisen kestävyyden tunnusmerkiksi ja siten sitä nähtiin voitavan pitää sopivana kestävyysmittarina. 

Asiakastyytyväisyys nähtiin sopivana mittarina, sen ollessa tärkeä onnistuneen toiminnan arviointikriteeri. 

Taloudellinen kestävyys on määritelmän mukaan sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei 

perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen (Ympäristöministeriö 2022). 

Talouden kestävyyden mittareiksi case-yritys valitsi kannattavuuden ja investointiasteen. Kattavuus kuvaa 

organisaation kykyä suoriutua taloudellisista velvoitteistaan, mm. veloistaan. Investointiasteella haluttiin 

kuvata yhtiön panostamista se omaisuuteen ja sen arvon säilyttämiseen. 

Ekologisen kestävyyden mittareiksi valittiin kaksi kierrätystä, eli materiaalien hyödyntämistä, kuvaava 

mittaria ja CO2-päästöjen vähentämisen mittari. Näiden katsottiin olevan ekologisen kestävyyden 

periaatteiden mukaisia, joita ovat mm. ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen 

ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. 

Sosiaalisen kestävyyteen liittyviä asioita olivat Baumgartner & Ebner (2010, 80) mukaan mm. työntekijöistä 

huolehtiminen, heidän kehittämisensä sekä terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Sosiaalisessa 

kestävyydessä mittareiksi koulutus, työhyvinvointi ja työturvallisuus, joiden katsottiin olevan case-yrityksen 

tapauksessa soveltuvia sosiaalisen kestävyyden mittareita. 

Nämä valittujen mittareiden avulla toiminnan kestävyyttä katsottiin voitavan seurata, kehittää sekä raportoida. 

Case-yrityksen mittaristossa olisi ollut löydettävissä kestävyyteen liittyviä mittareita enemmänkin, mutta 

määrä haluttiin selkeyden vuoksi rajata 10:een. 

 

Suorituskyvyn 
näkökulma

Kestävyyden näkökulma Mittarit Kestävyydellinen tavoite

Asiakas Asiakaskestävyys 1. Asiakastyytyväisyys Laadukkaat palvelut
2. Asiakashinta Kustannustehokkaasti tuotetut palvelut

Talous Taloudellinen kestävyys 3. Investointiaste Omaisuuden arvon säilyttäminen
4. Kannattavuus Liiketoiminnan jatkuvuus

Sisäiset prosessit Ekologinen kestävyys 5. Jätteen kierrätysaste Kierrätysasteen nosto
6. Maa-aineksen kierrätysaste Kierrätysasteen nosto
7. CO2-päästöt Hiilijalanjäljen pienentäminen

Oppiminen ja Sosiaalinen kestävyys 8. Koulutus Henkilöstön osaamisen lisääminen
kehittäminen 9. Työhyvinvointi Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen

10. Työturvallisuus Turvallisuuden parantaminen
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6.5 SAKE-analysointijärjestelmän hyödyntäminen 

Aiemmissa luvuissa määritetyt mittariston osa-alueet ja niiden mittarit muodostavat varsinaisen mittariston, 

jonka käyttöön oli tarkoitus soveltaa SAKE-analysointijärjestelmää, jotta mitattavia asioita voidaan seurata 

järjestelmällisesti. SAKE-analysointijärjestelmää käytettäessä mittariston osa-alueille ja niissä oleville 

mittareille asetetaan painoarvot, jolla ne vaikuttavat mittaristosta laskettavaan kokonaistulokseen (LUT 

yliopisto 2020A, 5). 

Osa-alueiden painoarvot 

Asiakas nähtiin haastatteluiden mukaan alalla tärkeimpänä tavoitteena ja asiakasnäkökulma on muodostetussa 

mittaristossa ylimpänä. Tätä asemaa nähtiin tärkeäksi korostaa myös osa-alueiden painotuksissa (painoarvo 30 

%). Case-yrityksessä talouden hallinta nähtiin erittäin merkityksellisenä, merkityksellisempänä kuin muiden 

yritysten vastaajien kohdalla. Talouden hallinnan tärkeyden korostuminen johtui yrityksen tilanteesta, jossa 

sillä oli parasta aikaa toteutettavanaan mittavat investoinnit, joiden rahoituskustannuksista selviytyminen 

edellytti talouden tiukkaa seurantaa (painoarvo 30 %). Sisäisten prosessien ja Oppimisen ja kehittymisen 

näkökulmien kohdalla katsottiin, että niitä tulee painottaa keskenään samassa suhteessa (painoarvo 20 %). 

Painoarvot: 

- Asiakasnäkökulma 30 % 

- Talouden näkökulma 30 % 

- Sisäisten prosessien näkökulma 20 % 

- Oppimisen ja kehittymisen näkökulma 20 % 

 

Mittareiden painoarvot 

Mittariston eri osa-alueille sijoittuvien mittareiden painoarvot case-yritys päätti seuraavasti taulukossa 9 

kuvatulla tavalla. 

Asiakas -näkökulmassa asiakastyytyväisyys ja palvelun edullinen asiakashinta nähtiin olevan osa-alueen 

keskeisin asia, niiden ollessa yrityksen toiminnan keskeinen tavoite. Nämä arvioitiin keskenään yhtä tärkeiksi 

ja painotettiin siten samalla %:lla. Talouden näkökulmassa haluttiin korostaa erityisesti toiminnan 

kannattavuutta, joka oli yritykselle tärkeä sen ollessa keskeinen investointien toteuttamisen mahdollistaja. 

Sisäisten prosessien näkökulmassa haluttiin korostaa tyhjennysvarmuutta, joka on toiminnan keskeinen 

menestystekijä. Tyhjennysten toimimattomuus vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen nopeasti ja aiheuttaa 

yritykselle negatiivista julkisuutta. Osa-alueella haluttiin korostaa myös yritykselle ja koko toimialalle yleisesti 

tärkeiden ympäristöasioiden tärkeyttä nostamalla CO2-päästövähennys ja kierrätysastemittareiden 

painoarvoja. Oppimisen ja kasvun näkökulmassa haluttiin korostaa työhyvinvointia sekä aktiivisuutta ja 

innovointia. Työhyvinvointi nähtiin keskeisenä menestymisen taustatekijänä, joka vaikuttaa organisaation 

toiminnassa välillisesti hyvin laajalti. Haastatteluissa nousi laajalti esiin tarve muuttaa alan yritysten 
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yrityskulttuuria aktiivisemmaksi. Case-yrityksellä oli juuri alkanut kehittämisaloitejärjestelmän käyttöönotto 

ja sen halusi korostaa asian tärkeyttä myös mittaristossaan. 

 

Taulukko 9. Case-yrityksen mittariston näkökulmat ja mittareiden painoarvot 

 

 

Mittareiden määrän aiheuttamat haasteet 

Kuten suorituskyvyn analysointijärjestelmiä käsitelleessä luvussa mainittiin, mahdollistaa SAKE 6 osa-aluetta 

ja kullekin enintään 6 mittarin asettamisen, eli yhteensä 36 mittaria. Muodostuneessa mittaristossa oli 25 

mittaria, joiden kappalemäärät olivat näkökulmittain seuraavat: asiakas 3 kpl, talous 7 kpl, sisäiset prosessit 

10 kpl ja kasvu ja oppinen 5 kpl. Tämä tarkoitti, että SAKE:n käyttämiseksi mittareita pitäisi vähentää tai 

muodostaa useampia osa-alueita. 

Näkökulma ja mittari Painotus
Asiakasnäkökulma, painotus 30 % 100 %

1 Asiakastyytyväisyys laajasti 45 %
2 Asiakashinta 45 %
3 Brändi/Tunnettuus 10 %

Talouden näkökulma, painotus 30 % 100 %
4 Liikevaihto 15 %
5 Kannattavuus 25 %
6 Maksuvalmius 15 %
7 Investointikyky 15 %
8 Ei-lakisääteisen toiminnan kasvu 10 %
9 Ei-lakisääteisen liiketoiminnan kannattavuus 10 %

10 Ei-lakisääteisen liikevaihdon lähteiden monipuol. 10 %
Sisäisten prosessien näkökulma, painotus 20 % 100 %
11 Neuvontatoiminta 10 %
12 Tyhjennysvarmuus 15 %
13 Kuljetuskustannus 10 %
14 Käsittelykustannus 10 %
15 Kierrätysaste, vastaanotettu jäte 15 %
16 Kierrätysaste, maa-aines 5 %
17 Kiertotalouden edistäminen 5 %
18 Kiertotalousalueen toiminnan tehokkuus 10 %
19 CO2-päästöjen vähennys 15 %
20 Ympäristövelvoitteiden noudattaminen 5 %
Oppimisen ja kasvun näkökulma, painotus 20 % 100 %
21 Koulutuspäivien lukumäärä 20 %
22 Työhyvinvointi 25 %
23 Työturvallisuus 15 %
24 Sairauspoissaolot 15 %
25 Aktiivisuus ja innovatiivisuus 25 %
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Asia nähtiin voitavan ratkaista esimerkiksi jakamalla Sisäisten prosessien osa-alue kahteen osaan, jolloin 

Tällöin molempien näkökulmien painotusprosentiksi tulisi puolet sisäisille prosesseille määritellystä 20 %:sta, 

eli 10 %.  Molempiin muodostuviin sisäisten prosessien näkökulmiin sijoittuisi tällöin esimerkiksi 4 - 6 

mittaria. Talouden näkökulmasta tulisi yksi mittari lisäksi sijoitettavaksi, siirrettävästä mittarista riippuen, joko 

asiakasnäkökulmaan tai sisäisten prosessien näkökulmaan. Vaihtoehtoiseksi tavaksi osa-alueen jakamiselle 

tunnistettiin kestävyyden mittareiden sijoittaminen omaksi näkökulmakseen, mutta tämä oli ristiriidassa 

integroimisperiaatteen kanssa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Luvussa käydään läpi tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen sekä kerrotaan 

oleellisimmat seikat muodostetusta mittaristosta. Lopuksi esitetään johtopäätökset tuloksista ja ajatukset 

mahdollisista jatkotutkimustarpeista. 

 

7.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Tämän työn tavoitteena oli suorituskyvyn johtamisen mittariston rakentaminen kuntaomisteiselle jätehuolto- 

ja kiertotalousyhtiölle. Laadittavan mittariston on tarkoitus toimia johdon työkaluna koko yrityksen 

johtamisessa, ohjaamisessa ja kehittämisessä. Tarkoituksena oli luoda haastatteluiden pohjalta case-yrityksen 

kanssa yritystasoinen suorituskyvyn johtamisen mittaristo, joka olisi sovellettavissa tarvittavin yrityskohtaisin 

muutoksin myös muihin vastaavanlaisiin yrityksiin. Tutkimuksessa haastateltiin 10 henkilöä. Haastatelluista 

henkilöistä neljä toimi kuntaomisteisen jätehuolto- ja kiertotalousyhtiön toimitusjohtajana. Toimitusjohtajista 

yksi edusti case-yritystä ja hänen lisäkseen case-yrityksestä haastateltiin kuutta yhtiön johtoryhmän jäsentä. 

Tutkimusongelmaksi asetettiin ”Millainen tulisi olla kuntaomisteisen jätehuolto- ja kiertotalousorganisaation 

suorituskykymittaristo?” ja tähän tutkimusongelmaan pyrittiin vastaamaan seuraavien tutkimuskysymysten 

kautta: 

1. Mitkä ovat kuntaomisteisten jätehuoltoyhtiöiden toiminnan suorituskyvyn mittaamiseen liittyvät 

erityispiirteet? 

2. Millä seikoilla katsotaan olevan kuntaomisteisten jätehuolto- ja kiertotalousyhtiöiden menestymiseen ja 

suorituskykyyn suuri vaikutus ja mitä niiden toiminnasta tulisi seurata? 

3. Miten rakennetaan suoristuskyvyn mittausjärjestelmä kuntaomisteiselle jätehuolto- ja 

kiertotalousyritykselle? 

Seuraavassa vastaukset tutkimuskysymyksiin, joiden avulla vastataan tutkimusongelmaan: 

 

Mitkä ovat kuntaomisteisten jätehuoltoyhtiöiden toiminnan suorituskyvyn mittaamiseen liittyvät 

erityispiirteet? 

Kuntaomisteisen jätehuoltoyhtiön ominaispiirteitä tarkasteltiin toimialan, eli jätehuollon ja kiertotalouden 

näkökulmasta, sekä näiden yritysten omistuspohjan ja sitä kautta julkiseen sektoriin olevan kytkennän 

näkökulmasta.  

Toimialasta tuleviksi erityispiirteeksi tunnistettiin, niin alan tutkimuksessa kuin myös haastatteluissa, 

kestävyyden huomiointi toiminnassa. Haastatellut näkivät kestävyyden asiana, joka tulee huomioida 
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toiminnassa ja sen mittaamisessa laaja-alaisesti, eli sen kaikista kolmesta näkökulmasta (taloudellinen, 

ekologinen ja sosiaalinen kestävyys). 

Omistuspohjan ja julkiseen sektoriin olevan kytkennän kohdalla kuntaomisteisten jätehuolto- ja 

kiertotalousyhtiöiden erityispiirteiksi tunnistettiin toiminnan tavoitteet ja tavoiteasetanta sekä toiminnan 

lakisääteisyys. Näiden yritysten tavoitteena ei ole taloudellisen voiton maksimointi, vaan laadukkaiden ja 

kustannustehokkaasti tuotettujen palveluiden tarjoaminen ja kiertotalouden edistäminen. Haastatteluissa 

kysyttiin toiminnan tavoitteiden (taloudellinen menestys, asiakkaan tyytyväisyys, kestävyyden edistäminen) 

tärkeysjärjestyksestä ja lopputulos oli melko tasainen, asiakkaan noustessa tärkeimmäksi tavoitteeksi. 

Jätehuoltotoiminta on lakisääteistä, mm. jätelaki ja ympäristölainsäädäntö, mutta lisäksi näitä yhtiöitä ohjaavat 

julkisia palveluiden tuottamista ohjaava ns. hankintalainsäädäntö sekä markkinoilla toimimisen osalta 

kilpailulainsäädäntö. Nämä lait asettavat toiminnalle reunaehdot ja rajaavat mm. mitä toimintaa yhtiöt voivat 

harjoittaa ja miten paljon sekä millaisia keinoja niillä on käytössään mm. hankintojen tekemiseen. Mainitulla 

lainsäädännöllä on näin ollen vaikutusta näiden yritysten taloudelliseen menestymiseen. 

 

Millä seikoilla katsotaan olevan kuntaomisteisten jätehuolto- ja kiertotalousyhtiöiden menestymiseen ja 

suorituskykyyn suuri vaikutus ja mitä niiden toiminnasta tulisi seurata? 

Näiden haastatteluiden ja yritysten strategioihin tutustumisen kautta pyrittiin tunnistamaan näiden yritysten 

tavoitteet ja toiminnan keskeiset menestystekijät, eli asioita, joita niiden toiminnasta tulisi seurata. Yritysten 

strategioissa ja niiden tavoitteista oli havaittavissa yhteneväisyyttä. Strategioiden teemoissa oli tunnistettavissa 

6 ryhmää, jotka olivat asiakaspalvelu ja – tyytyväisyys, ympäristövastuullisuus ja kestävyys, talous, henkilöstö 

ja osaaminen, uudistuminen ja kumppanuudet sekä jätehuoltojärjestelmä ja arvoketju. Strategioissa eniten 

nousivat esiin ympäristövastuullisuuden ja kestävyyden teemat sekä talouden teemat.  

Haastatteluissa esiin nousseet menestystekijät olivat ryhmiteltävissä 8 pääryhmään seuraavasti: 

- Ulkoisen toimintaympäristön hallinta (arvoketjun hallinta, yhteistyö omistajakuntiin) 

- Toimintaprosessien hallinta (mm. vaikuttaminen kierrätyshalukkuuteen, tyhjennysvarmuus ja -hinnat, 

CO2-päästöt, kierrätysaste, käsittelykustannukset) 

- Ympäristöystävällisyys (mm. kierrätysaste, vähenevät CO2-päästöt) 

- Asiakkaiden tyytyväisyys (asiakastyytyväisyys, palveluiden kehittäminen, palvelun hinta ja laatu) 

- Talouden hallinta (taloudellinen vakaus, kustannustehokkuus, kannattavuus, maksuvalmius, 

investointikyky, hankintaosaaminen, hinnoittelun ja kustannusten hallinta, ulkoiset tuotot) 

- Osaaminen (osaamisen systemaattinen kehittäminen, tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen) 

- Kehittäminen ja uudistuminen (innovointi, kehittämismyönteisyys ja -aktiivisuus) 
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- Yhteistyö ja verkostoituminen (yhteistyö muiden tahojen kanssa oman toiminnan kehittämiseksi ja 

innovaatioiden synnyttämiseksi sekä toimialan kehittämiseksi) 

 

Miten rakennetaan suoristuskyvyn mittausjärjestelmä kuntaomisteiselle jätehuolto- ja 

kiertotalousyritykselle? 

Suorituskyvyn mittaamisessa mitattavia asioita kutsutaan menestystekijöiksi ja niillä tarkoitetaan 

liiketoiminnallisen menestymisen ja strategian kannalta keskeisiä asioita (Lönnquist & kumpp. 2006, 22). 

Tässä tutkimuksessa laadittu mittaristo rakennettiin siten, että haastattelemalla useiden yhtiöiden 

toimitusjohtajia ja case-yrityksen johtoryhmää saatiin alan yleiset strategiset tavoitteet ja menestystekijät sekä 

suorituskykymittariston osa-alueet. Mittariston osa-alueiden mittarit muodostettiin case-yrityksen kanssa 

toteutetun workshop -työskentelyn kautta.  

Kuntaomisteisten jätehuolto- ja kiertotalous yhtiöiden mittaristo voidaan rakentaa tutkimuksessa tehtyjen 

haastatteluiden perusteella Balance scorecardin neljä näkökulmaa, eli talous, asiakas, sisäiset prosessit sekä 

oppiminen ja kasvu, käyttäen. Haastatteluiden mukaan kuntaomisteisen jätehuolto- ja kiertotalousyhtiön 

toiminnassa tärkeintä on asiakkaan palveleminen ja siten asiakasnäkökulma tulee sijoittaa mittaristossa 

ylimmäksi. 

Haastatellut pitivät kestävyyttä tärkeänä asiana ja näkivät, että kestävyys tulee huomioida mittaristossa sen 

kaikista näkökulmista. Haastateltujen mielestä kestävyys tuli integroida Balance scorecardin näkökulmiin, eikä 

muodostaa sille yhtä tai useampaa omaa näkökulmaa. Case-yrityksen kanssa tehdyssä työskentelyssä 

kehitettiin asiakaskestävyyden käsite kuvaamaan monopoliasemassa toimivan kuntaomisteisen jätehuolto- ja 

kiertotalousyhtiön vastuuta sen asiakkaita kohtaan, eli sen vastuuta tarjota laadukkaita palveluita 

kilpailukykyiseen hintaan. 

 

Tutkimuksessa muodostettuihin tutkimuskysymyksiin katsotaan vastatun näiden esitettyjen vastausten kautta. 

Seuraavaksi käsitellään tarkemmin tutkimuksessa case-organisaation kanssa muodostettua mittaristoa. 

 

7.2 Muodostettu mittaristo 

Haastatteluita seuranneessa workshop-työskentelyssä haastatteluiden tulosten ja yhtiön strategian 

kirkastamisen kautta muodostettiin alalle soveltuva mittaristo. Mittariston osa-alueiksi valittiin Balance 

scorecardin näkökulmat muokaten niiden nimet vastamaan case-yrityksen strategian teemoja. Mittariston 

laadinnassa käytettiin SAKE-analysointijärjestelmää ja sen periaatteiden mukaisesti mittariston näkökulmille 

asetettiin painoarvot huomioiden case-yrityksen tilanne.  

Asiakkuuteen liittyvät tavoitteet oli haastatteluissa tunnistettu kuntaomisteisten jätehuolto- ja 

kiertotalousyritysten toiminnan tärkeimmäksi tavoitteeksi ja se asetettiin myös case-organisaation mittariston 
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tavoitehierarkiassa tärkeimmäksi. Case-yrityksen mittaristossa talouden näkökulmaa haluttiin korostaa, sillä 

yhtiöllä on suuri, toteutusvaiheessa oleva investointiohjelma ja sen rahoituskustannusten hoito vaati hyvää 

taloudellista onnistumista. Korostaminen toteutettiin painottamalla talouden näkökulman prosenttiosuutta 

samalla arvolla kuin asiakasnäkökulman. Näkökulmat ja niiden painotusprosentit olivat case-yrityksen 

tapauksessa seuraavat: Oikea palvelu – oikeaan hintaan (asiakas-näkökulma) 30 %, Kannattavasti kehittyvä 

(talous-näkökulma) 30 %, Vahva kiertotaloudessa (Sisäiset prosessit -näkökulma) 20 % ja Aktiivisesti 

uudistuva (Oppiminen ja kasvu -näkökulma) 20 %. 

Mittareita mittaristoon valittiin 25 kappaletta ja niistä 10 sijoittui sisäisten prosessien näkökulmaan. 

Asiakasnäkökulmaan asetettiin 3 mittaria ja ne liittyivät asiakastyytyväisyyteen, palvelun asiakashintoihin 

sekä yrityksen brändin tunnettuuteen. Talouden näkökulmassa nähtiin tärkeänä mitata kannattavuutta, 

maksuvalmiutta, eli likviditeettiä ja liikevaihdon kasvua, niin koko yrityksen kuin sen ei-lakisääteisen 

toiminnan osalta. Ei-lakisääteisellä toiminnalla haetaan parempaa kannattavuutta ja siten mahdollistetaan 

lakisääteisen toiminnan ja sen investointien subventointi. Kannattavuutta pidettiin erityisen tärkeänä, sillä hyvä 

kannattavuus mahdollistaisi investointilainojen takaisinmaksun ja toiminnan jatkuvuuden. Sisäisten prosessien 

näkökulman mittarit jakaantuivat vastamaan yhtiön toiminnan pääprosesseja, joille kaikille pyrittiin 

tunnistamaan ainakin yksi mittari. Prosessi-tasolla vaikutetaan eniten toiminnan kestävyyteen ja siten 

mittariston tälle osa-alueelle sijoittuivat toiminnan ekologista kestävyyttä kuvaavat mittarit, kuten toiminnan 

CO2-päästöt ja jätemateriaalien kierrätysaste. Oppimisen ja kasvun näkökulmaan valittiin mittarit kuvaamaan 

koulutuksen määrää, työtyytyväisyyttä, sairaspoissaolojen ja työtapaturmien määrää sekä innovatiivisuutta.  

Case-yrityksen mittaristossa kestävyyden integrointi toteutettiin siten, että kuhunkin näkökulmaan tunnistetut 

kestävyyteen liittyvät mittarit sijoitettiin yhteisen, läpileikkaavan ”Kestävää toimintaa” otsikon alle. Näin 

kestävyys-mittarit ovat helposti havaittavissa ja niiden muodostama kokonaisuus helposti tarvittaessa 

raportoitavissa. Asiakasnäkökulmaan kehitettiin asiakaskestävyyden käsite kuvaamaan, haastatteluissakin 

usein esiin noussutta, monopoliasemasta yhtiölle tulevaa velvollisuutta tarjota asiakkaille laadukkaita ja 

kustannustehokkaita palveluita. 

SAKE-analysointijärjestelmän käyttöönottoa varten mittareille asetettiin näkökulmien sisällä omat 

painoarvonsa analysointijärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Sisäisten prosessit -näkökulman mittareiden 

suuresta määrästä (10 kpl) johtuen ko. näkökulma joudutaan SAKE:a käytettäessä jakamaan kahteen osaan, 

jotta järjestelmän näkökulmakohtainen 6 mittarin yläraja ei ylity. 

 

7.3 Johtopäätökset tuloksista ja jatkokehitystarpeet 

Haastatteluiden myötä saatiin muodostettua kattava kuva alan yritysten johdon mielestä alan keskeisistä 

menestystekijöistä sekä alan yritysten strategisista painotuksista ja tavoitteista. Haastatellut olivat melko 

yksimielisiä alan menestystekijöistä, mutta hieman yllättävää olivat näkemyserot liittyen kuntaomisteisen 

jätehuolto- ja kiertotalousyrityksen toiminnan tavoitteisiin ja erityisesti niiden keskinäiseen tärkeyteen. 
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Haastattelussa kysyttiin ”Millaiseen tärkeysjärjestykseen laitat seuraavat tavoitteet: asiakas, talous ja 

kestävyys” ja vaikka aineistosta oli tunnistettavissa asiakkaan nousu keskimäärin korkeimmalle, oli tulos aika 

tasainen. Vastaukset sisälsivät keskenään hyvinkin erilaisia näkemyksiä ja kuvaavaa on, että haastateltujen 

neljän toimitusjohtajan vastauksissa jokainen kolmesta annetusta vaihdosta tuli sijoitetuiksi tärkeimmäksi 

tavoitteeksi ja tämä sama hajonta oli myös case-yrityksen vastaajien kohdalla. Havainnolla voidaan katsoa 

olevan yhteneväisyyttä alan tutkimuksessa mainitun julkisen sektorille tyypillisen ongelman, eli epäselvyyden 

toiminnan tavoitteista ja niiden keskinäisestä tärkeydestä, kanssa (mm. Rantanen & kumpp. 2007, 428). 

Haastatteluiden perustella mittariston suorituskyvyn näkökulmiksi valittiin Balance scorecardin näkökulmat. 

Balance scorecard oli myös tutkimuksessa tehdyn tutkimuskatsauksen mukaan ainoa alalla käytetty 

mittaristomalli. Kestävyyden integroimisessa päädyttiin integrointiin, joka oli tutkimuskatsauksen mukaan 

yleisin tapa huomioida kestävyys mittaristossa. 

Haastatteluita seuranneessa workshop-työskentelyssä haastatteluiden tulosten ja yhtiön strategian 

kirkastamisen kautta muodostettiin mittaristo. Tenhunen & Ukko (2001, 19) mukaan on ensiarvoisen tärkeää, 

että suorituskyvyn näkökulmat ja mittarit valitaan nimenomaan visiota ja strategioita tukeviksi ja niiden 

suuntaan ohjaaviksi. Case-yrityksen strategiset pääteemat saatiin sovitettua vastaamaan Balance scorecardin 

osa-alueita ja kestävyys integroitiin niitä yhdistäväksi teemaksi. Mittaristossa on kuvatun perusteella selkeä 

strategiakytkentä. 

Case-yrityksen haastatellut henkilöt painottivat hieman keskimääräistä enemmän talouden tärkeyttä kuin 

muiden haastateltujen organisaatioiden edustajat ja erityisesti toiminnan kannattavuutta. Tässä ei voida 

kuitenkaan pitää yritystoiminnassa epätavallisena, sillä mm. Rantanen & Holtari (1999, 4) mukaan yrityksellä 

tulee olla edellytykset kattaa tuloilla kaikkien keskeisten sidosryhmien kohtuulliset vaatimukset. Rantanen & 

Holtari mukaan kaikkien sidosryhmien kannalta yhteinen ja perimmäinen tavoite näyttää yleisesti olevan 

yrityksen kyky luoda kassamenoillaan tehokkaasti kassatuloja, eli toiminnan kannattavuus. 

Mittaristo laadittiin yrityksen johdon käyttöön ja sillä haluttiin saada kattava ja tasapainoinen kuva koko 

yrityksen toiminnasta. Kattavuuden tavoittelu aiheutti sen, että mittareiden kokonaismäärän hallinta oli 

mittaristoa rakennettaessa haasteellista. Kaplan & Norton (1996, 68) mukaan Balance scorecard -mittariston 

mittareiden määrän tulisi olla mielellään enintään 25 kappaletta ja mittareita tulisi olla mieluummin vähän kuin 

paljon, jotta mittaristo pysyisi selkeänä. Muodostettuun mittaristoon tuli 25 mittaria ja siten mittareiden määrä 

on ns. ylärajoilla, mikä saattaa heikentää mittariston selkeyttä. Mittariston voidaan katsoa olevan 

tasapainoinen, sillä siinä on mittareita kaikilta suorituskyvyn osa-alueilta. 

Mittaristolle ja mittareille asetettavat teoreettiset tavoitteet mainittiin luvun 2 lopussa ja näitä olivat mm.  

kokonaisvaltaisuus, eli mittarit kattavat koko toiminnan; releventtius, eli merkitys päätöksenteolle; validius, 

eli harhattomuus; reliaabelius, eli tarkkuus ja uskottavuus, eli niitä voidaan käyttää päätöksenteossa. Näiden 

kriteerien arvioidaan täyttyvän, mutta kuten Tenhunen & Ukko (2001, 23) mainitsevat, ei täydellistä 
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mittaristoa ei olekaan ja tärkeintä on päästä asioiden seuraamisessa ja mittaamisessa liikkeelle, jotta toimintaa 

voidaan kehittää. 

Mittaristo ollaan ottamassa case-yrityksessä käyttöön vuoden 2022 aikana. Mittariston eri vaiheista tässä 

tutkimuksessa tulivat tehdyiksi ns. suunnittelu- ja rakentamisvaiheen tehtävät ja sitä seuraava mittariston 

käyttöönotto jatkuu yrityksessä mm. mittarikohtaisen tavoiteasetannan, laskentakäytäntöjen ja vastuiden 

määrittelyllä sekä henkilöstön informoinnilla. Tämä käyttöönottotyö on aloitettu keväällä 2022 ja se on 

tarkoitus saattaa loppuun syksyn kuluessa. Tässä tutkimuksessa muodostettu mittaristo ollaan ottamassa case-

yrityksessä käyttöön alkuvaiheessa siten, että mittariston saatua hahmonsa, käynnistettiin sen visualisointi 

Power BI -ohjelmalla. Näin mittaristo on käytettävissä yrityksen johdon työkaluna mitattavien asioiden 

kehityssuuntien seuraamisessa.  

Tämä tutkimus on tutkimusstrategialtaan konstruktiivinen tutkimus ja konstruktiivisen tutkimuksen 

käytännöllinen arvo osoitetaan markkinatestillä. Heikko markkinatesti tarkoittaa, että se liike-elämän tai 

julkishallinnon toimija, jonka käytännöllistä ongelmaa konstruktiivisessa tutkimuksessa ollaan oltu 

ratkaisemassa, on hyväksynyt ratkaisun ja ottanut sen käyttöön omassa toiminnassaan. Tutkimuksessa 

rakennettua mittaristoa ollaan parasta aikaa ottamassa käyttöön case-yrityksessä ja konstruktiiviselle 

tutkimukselle ominaisen heikon markkinatestauksen katsotaan näin ollen tulleen tehdyksi. 

Vaikka muodostunutta mittaristoa voitaneen pitää melko hyvänä, voidaan siinä kuitenkin tunnistaa 

parannettavaa ja jatkokehitettävää. Nämä tarpeet liittyvät osaamisen tunnistamiseen ja kehitystoiminnan 

huomiointiin ja mittaamiseen. Case-yrityksellä ei ollut laajaa osaamisen kehittämissuunnitelmaa ja ajantasaisia 

henkilöstön osaamiskartoituksia tehtynä, vaan yrityksen tarvitsemat osaamistarpeet oli johdettu yrityksen 

strategioiden toteuttamisen tietotarpeista. Mittariksi valittu koulutuspäivien lukumäärä -mittari ei huomioi 

koulutuksen laatua, eikä sen kohdistumista oikeisiin asioihin. Asetetun mittarin voidaan kuitenkin ajatella 

ohjaavan koulutuksista päättäviä esimiehiä käyttämään heille budjetoidut koulutuspäivät mahdollisimman 

järkevästi yksikön ja koko yhtiön tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta ja olevan siinä mielessä hyvä 

mittari. Kehitystoiminnan osalta mittaristoon olisi hyvä myös saada T&K-toiminnan laadusta ja tuloksista 

kertovia mittareita, mutta nämä seikat jätetään mahdollisen jatkotutkimuksen aiheiksi.  

Eräs jatkokehitysidea voisi olla myös SAKE-analysointijärjestelmän kehittäminen siten, että se mahdollistaisi 

nykyistä suuremman mittarimäärän sijoittamisen kullekin osa-alueelle. Kaplan & Norton mukaan Balance 

scorecard -tyyppisten mittaristojen sisäisten prosessien näkökulmassa on usein 8–10 mittaria. SAKE 

mahdollistaa tällä hetkellä 6 mittarin sijoittamisen per osa-alue ja olisi käytännöllistä, jos sitä voitaisiin nostaa 

esim. 10:een. 

Vaikka tässä tutkimuksessa luotiin kuntaomisteisille jätehuoltoyhtiöille soveltuva mittaristo, tulee muistaa, 

että suorituskykymittaristo luodaan jokaiselle yritykselle sen omista lähtökohdista. Kuntaomisteisillä 

jätehuolto- ja kiertotalousyhtiöllä on paljon yhteisiä tekijöitä ja siten tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia ja 

muodostettua mittaristoa nähdään voitavan hyödyntää pohjana muidenkin alan yritysten 
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suorituskykymittariston rakentamisessa. Erityisen hyvin hyödynnettäviksi nähdään alan erityispiirteiden ja 

menestystekijöiden tunnistaminen, soveltuvan mittaristomallin ja näkökulmien valinta sekä tapa huomioida 

kestävyys mittaristossa. Myös valittuja mittareita voidaan käyttää pohjana muiden yritysten mittaristojen 

suunnittelussa, mutta ne tulee tarkentaa yrityskohtaisesti. SAKE-analysointijärjestelmää käytettäessä 

mittariston näkökulmien ja mittarien painoarvot tulee asettaa yrityskohtaisesti. Lisäksi tämän työn tuloksia 

hyödynnettäessä tulee kiinnittää huomiota tutkimuksessa havaittuihin parannettaviin, ja siten jatkokehittämistä 

vaativiin, seikkoihin, eli osaamisen tunnistamiseen ja kehitystyön mittaamiseen. 
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8 YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimuksen taustalla kasvava tarve ympäristömme tilan parantamiseksi. Kiertotalouden edistäminen 

on keskeinen osa tätä kehitystä ja jätehuollolla on siinä oma merkittävä roolinsa jätteiden talteenottajana ja 

niiden jatkokäytön organisoijana. Suomessa kiertotalouden osalta on tunnistettu tarve mm. kierrätysasteen 

nostolle ja tämä tutkimus toivottavasti auttaa osaltaan asian parantamisessa jätehuolto- ja kiertotalousyhtiöiden 

johtamisen parantumisen kautta. 

Tämän työn tavoitteena on suorituskyvyn johtamisen mittariston rakentaminen kuntaomisteiselle jätehuolto- 

ja kiertotalousorganisaatiolle. Laadittavan mittariston on tarkoitus toimia johdon työkaluna koko yrityksen 

johtamisessa, ohjaamisessa ja kehittämisessä. Tarkoituksena oli luoda haastatteluiden pohjalta case-yrityksen 

kanssa yritystasoinen suorituskyvyn johtamisen mittaristo, joka olisi sovellettavissa tarvittavin yrityskohtaisin 

muutoksin myös muihin saman toimialan kuntaomisteisiin yrityksiin.  Tutkimusongelmaksi asetettiin 

”Millainen tulisi olla kuntaomisteisen jätehuolto- ja kiertotalousorganisaation suorituskykymittaristo?” ja 

tutkimus rajattiin koskemaan kuntien 100 % omistamia jätehuolto- ja kiertotalousyhtiöitä. 

Tutkimusstrategiana oli konstruktiivinen tapaustutkimus, sillä sen katsottiin soveltuvan yritysmaailmaan 

sijoittuvaan mittariston rakentamiseen parhaiten. Tutkimus on soveltava empiirinen tutkimus, jossa käytettiin 

kvalitatiivisia menetelmiä. Tiedonhankinta menetelminä tutkimuksessa käytettiin teoriaosuuden osalta alan 

aiempaan tutkimukseen kohdistuvaa kirjallisuuskatsausta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui 

suorituskyvyn johtamisen ja mittaamisen teoriasta, kiertotaloudesta ja ne yhdistävästä jätehuollon 

suorituskyvyn johtamisen tutkimuskatsauksesta. Empiirisessä osuudessa tiedonhankintamenetelmänä 

käytettiin case-toimialan yritysten johtohenkilöille tehtäviä henkilöhaastatteluita, joilla varsinainen mittaristo 

laadittiin case-organisaation kanssa käyttäen menetelmänä workshop-tyyppistä työskentelymetodia. 

Suorituskykymittariston laadinnan taustalla voidaan yleisesti sanoa olevan yrityksen strategia ja 

menestystekijät. Tutkimuksen mukaan alan yhtiöiden strategioissa useimmin esiin nousevat 

ympäristöystävällisyyteen ja kestävyyteen sekä talouteen liittyvät asiat. Alan menestystekijöitä ovat 

tutkimuksen mukaan mm. toimintaprosessien hallinta, asiakkaiden tyytyväisyys, talouden hallinta, 

ympäristöystävällisyys sekä kehittäminen ja uudistuminen.  

Balance scorecardin näkökulmia pidettiin alan mittaristoon hyvin soveltuvina, kuitenkin muutettuna siten, että 

asiakasnäkökulma tulee nostaa mittaristossa korkeimmalle, sen ollessa haastateltujen mukaan 

kuntaomisteisten jätehuolto- ja kiertotalousyritysten toiminnan tärkein tavoite. Asiakkaan arvottaminen 

toiminnan tärkeimmäksi tavoitteeksi on yhdenmukainen useimpien jätehuoltoalan tutkimusten kanssa ja tätä 

voidaan pitää odotettuna tuloksena. 

Kestävyys on jätehuolto- ja kiertotalousalan erityispiirre, jolla oli vaikutusta myös mittariston 

muodostamiseen. Kestävyyttä pidettiin haastateltujen mukaan tärkeänä ja sen katsottiin olevan hyvä 

huomioida sen kaikista näkökulmista (taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys). Kestävyyden 
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integrointi mittariston näkökulmiin nähtiin sopivimmaksi sisällyttää kestävyys mittaristoon, mikä oli myös 

tutkimuskatsauksen mukaan yleisin tapa kestävyyden huomioimiseksi mittaristoissa. 

Case-organisaation kanssa mittaristoa laadittaessa pohjana työskentelyssä käytettiin haastatteluiden kautta 

valikoituneita Balance scorecard -mittaristomallin mukaisia osa-alueita, jotka sovitettiin case-yhtiön strategian 

teemoihin. Kestävyys integroitiin muodostetun mittariston osa-alueisiin ja luotiin kestävyyskäsitteistöä 

täydentävä asiakaskestävyyden käsite kuvaamaan monopoliasemassa toimivien kunnallisten jätehuolto- ja 

kiertotalousyhtiöiden vastuuta asiakkaitaan kohtaan. Näkökulmiin kehitettiin case-yrityksen strategian sekä 

haastatteluissa esiin nousseiden alan yleisten strategisten tavoitteiden ja menestystekijöiden pohjalta mittarit. 

Näkökulmille ja mittareille asetettiin painoarvot SAKE-analysointijärjestelmän periaatteiden mukaisesti. 

Asiakasnäkökulmasta menestystekijöiksi ja mitattaviksi asioiksi tunnistettiin asiakastyytyväisyys ja edulliset 

palveluhinnat. Talouden osalta mitattaviksi asioiksi tunnistettiin investointikyky ja maksuvalmius, mutta myös 

kannattavuus, jota alan yritykset parantavat lakisääteisen toiminnan ulkopuolisella, markkinaehtoisella 

toiminnalla. Sisäisten prosessien näkökulman menestystekijöinä pidettiin mm. tehokkuutta, tyhjennysten 

toimitusvarmuutta, korkeata kierrätysastetta sekä toiminnan CO2-päästöjen hallintaa. Oppimisen ja 

kehittymisen näkökulmassa tärkeäksi koettiin erityisesti osaaminen ja tulevien osaamistarpeiden 

tunnistaminen, mutta myös työtyytyväisyys ja yleinen organisaation aktiivisuuden lisääminen. 

Tässä tutkimuksessa luotiin kuntaomisteisille jätehuolto- ja kiertotalousyhtiöille soveltuva mittaristo. 

Tuloksena tutkimuksesta voidaan tiivistetysti sanoa, että alalle soveltuva mittaristo voidaan muodostaa 

Balance scorecardin mukaisia näkökulmia käyttäen nostamalla asiakas mittaristossa ylimmäksi. Mittaristossa 

tulee huomioida kestävyys ja siihen soveltuvana tapana voidaan pitää sen integrointia mittariston muihin osa-

alueisiin. Tulee kuitenkin muistaa, että suorituskykymittaristo luodaan jokaiselle yritykselle sen omista 

lähtökohdista.  

Kuntaomisteisillä jätehuolto- ja kiertotalousyhtiöllä on paljon yhteisiä tekijöitä ja siten tässä tutkimuksessa 

saatuja tuloksia ja muodostettua mittaristoa nähdään voitavan hyödyntää pohjana myös muiden alan yritysten 

suorituskykymittariston rakentamisessa. Erityisen hyvin hyödynnettäviä arvioidaan olevan alan 

erityispiirteiden ja menestystekijöiden tunnistaminen, soveltuvan mittaristomallin ja näkökulmien valinta sekä 

tapa huomioida kestävyys mittaristossa. Myös valittuja mittareita voidaan käyttää pohjana muiden yritysten 

mittaristojen suunnittelussa, mutta ne tulee tarkentaa yrityskohtaisesti. Lisäksi tämän työn tuloksia 

hyödynnettäessä tulee kiinnittää huomiota tutkimuksessa havaittuihin parannettaviin ja jatkokehittämistä 

vaativiin seikkoihin, eli osaamisen tunnistamiseen ja kehitystyön mittaamiseen. 
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